
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Direcţia Generală Achiziţii Publice şi Administrativ 

 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE  

 

Tema: Achiziţionarea serviciilor de traducere documente din limba engleza in limba romana si din 

limba romana in limba engleza 

Prin prezenta, vă invităm să depuneţi oferte pentru  achiziţionarea serviciilor de  traducere documente din 

limba engleză în limba română (232 pagini) și din limba română în limba engleză(43 pagini) .  

  

Obiectul achizitiei directe:  servicii de  traducere documente după cum urmează: 

 

►din limba engleză in limba română (232 pagini) – reprezentând capitole din documentația EIA 

elaborată pentru proiectul Bulgariei Instalație pentru tratarea și condiționarea deșeurilor solide 

radioactive cu factor înalt de reducere a volumului pe amplasamentul centralei Nucleare de la Kozloduy  

► din limba română în limba engleză (43 pagini) – reprezentând Raportul de Implementare a 

prevederilor Convenției Aarhus 

  

Valoarea totală estimată: 5745  lei, exclusiv TVA  

Ofertanții vor prezenta Atestate de traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei în conformitatea cu 

prevederile Legii nr.178/1997 prezentate în copie legalizată sau copie lizibilă, semnată şi ştampilată de 

către ofertant, care să conţină menţiunea “conform cu originalul” şi trebuie să fie valabile la data 

deschiderii  ofertelor. 

 

Oferta de preț va conţine: prețul total  fără TVA,obtinut prin insumarea  prețului pentru traducerea 

celor 232 pagini din limba engleză în limba română și a prețului pentru traducerea celor 43 pagini din 

limba română în limba engleză. 

 

Modul de întocmire a ofertei 
Documentele se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc într-un plic  închis şi netransparent. 

 

Plicul  trebuie sa fie marcat cu: 

 

- denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei pentru care s-a depus oferta 

(„Oferta privind achiziţionarea de servicii de  traducere documente". 

 

Criteriul de atribuire: - preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile. 

 

Oferta se va depune la adresa autorităţii contractante: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.  

 

B-dul Libertăţii nr.12, sector 5, Bucureşti;  

Persoană de contact: Marilena Tuţă  telefon/fax: 021 316.37.04. 

 

Data limită pentru depunerea ofertei: 03.10.2013, ora 10:00. 

 

                                                           DIRECTOR GENERAL 

           Carmen ŢINTĂ 

 

 

Avizat: Sebastian TĂNASE, şef  Serviciu 

Elaborat: Marilena TUŢĂ, consilier 


