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Nr.  536 / 26.03.2018 

 
N O T Ă 
Privind  

modificarea datei de depunere a ofertelor  
pentru Achiziţia directă de servicii de evaluare a 

Municipiului Bucureşti  
 

(rating de credit) 

N O T E 
Regarding 

the postponing of the deadline for the submission 
of the offers in The Direct acquisition procedure 
for credit rating services for the Municipality of 

Bucharest 
(credit rating) 

 
  

Ca urmare a solicitării unui operator economic 
interesat care a invocat condițiile meteorologice 
nefavorabile la nivel european ca posibilă cauză 
pentru intârzieri în livrarea documentelor, s-a decis 
modificarea datelor din Invitaţia de Participare nr. 
340/20.03.2018, astfel: 

Following the request of one interested economic 
operator which mentioned the european weather 
conditions as a possible cause for delays in the 
documents delivery process, the terms of the Call for 
Participation no. 340/20.03.2018 are ammended as 
follows: 

 Termenul limită de depunere a ofertelor se 
modifică din 27.03.2018 ora 14:00 în 28.03.2018, 
ora 14:00. 

 The deadline for offer submission is extended from 
27.03.2018, 14:00 hours to 28.03.2018, 14:00 
hours. 

Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului 
Bucureşti din Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, etaj 
2, camera 255, sector 5, București, în atenția Direcţia 
Generală de Management Proiecte cu Finanţare 
externă. 

The offers wil be submitted to the Bucharest City Hall, 
Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, etaj 2, camera 
255, sector 5, București, to the attention of Direcţia 
Generală de Management Proiecte cu Finanţare 
externă. 

 Data deschiderii ofertelor se modifică din 
27.03.2018 ora 15:00 în 28.03.2018, ora 15:00. 

Date and time for the offers opening is postponed to 
28.03.2018, 15:00 hours from 27.03.2018 15:00 hours. 

Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Municipiului 
Bucureşti din Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, etaj 
2, sector 5, Direcţia Generală de Management 
Proiecte cu Finanţare externă. 

The offers wil be opened at the Bucharest City Hall, 
Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, etaj 2, camera 
255, sector 5, București, Direcţia Generală de 
Management Proiecte cu Finanţare externă. 

 
 
 


