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Notă 
privind îndreptarea unei erori materiale 

Correction note 
for a material error 

În data de 16 Aprilie 2019 a fost publicată ”Invitația de 
participare la achiziția directă de servicii de evaluare a 
Municipiului Bucureşti (rating de credit)” cu Nr. 
2344/16.04.2018 pe site-ul pmb.ro 

On April 16th, 2019 the Municipality of Bucharest 
published on the internet site pmb.ro the ”Call for 
participation to the direct procurement of services of 
evaluation of Municipality of Bucharest (credit rating)”, 
no. 2344/16.04.2018 

Urmare solicitării unui operator economic, în data de 
18 Aprilie 2019 a fost emisă clarificarea nr. 
1/18.04.2019 prin care se extindeau termenele de 
depunere a ofertelor și implicit se modifica termenul de 
deschidere al acestora. 

Following the request of an economic operator, on 
April 18th, 2019,  the Carification Letter no. 
1/18.04.2019 was issued in order to extend the 
deadline for submission of tenders and subsequently 
the deadline for tenders opening. 

Din eroare, numărul greșit al Invitației de participare a 
fost publicat și transmis operatorilor economici ca 
2344/16.04.2018 in loc de numărul corect și anume 
2344/16.04.2019. 

By error, the wrong number was published and also 
comunicated to the participant economic operators as 
2344/16.04.2018 instead of the correct no. i.e. 
2344/16.04.2019 

Același număr a fost utilizat în mod eronat și în 
referirile făcute în clarificarea nr. 1/18.04.2019 

The same number was referred to in the clarification 
no. 1/18.04.2019. 

Se rectifică numărul Invitației de participare la 
achiziția directă de servicii de evaluare a 
Municipiului Bucureşti (rating de credit)”. După 
rectificare se va citi Nr. 2344/16.04.2019 în loc de 
2344/16.04.2018 cum s-a redactat eronat. 

We hereby rectify the number of the ”Call for 
participation to the direct procurement of services 
of evaluation of Municipality of Bucharest (credit 
rating)”. After rectification the number will be read 
2344/16.04.2019 instead of 2344/16.04.2018  

Restul documentației de achiziție ramâne neschimbat. The rest of the procurement documents remain 
unchanged 

   

 


