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INVITAŢIE DE PARTICIPARE  

 

 

 

 

Tema: Achiziţionarea serviciilor de traducere documente din limba  română  în limba 

franceză și în limba rusă 

 

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

documente din limba română în limba franceză și în limba rusă a Raportului  României pentru 

sesiunea Întâlnirii Părţilor Protocolului privind Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, 

adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia 

privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie 

în problem de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 . 

Obiectul achizitiei directe: servicii de  traducere documente din: 

a) limba  română  în limba franceză pentru un număr de 14 pagini 

b) limba  română  în limba rusă pentru un număr de 14 pagini  

 

Valoarea estimată: a) 220 lei,  exclusiv TVA pentru traducerea documentului din limba  

română în limba franceză 

                                b) 490 lei, exclusiv TVA pentru traducerea documentului din limba  

română în limba rusă 

 

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  fără TVA pentru documentul tradus din limba  română în 

limba franceză și prețul  fără TVA pentru documentul tradus din limba  română în limba rusă 

 

 

 

 



 

 

 

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 din limba  

romană în limba franceză și/sau rusă ). 

 

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: 16.01.2014, ora 12:00. 
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