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                                    Ofertă 
 

Servicii 
 
 Traducere 
 Interpretariat 
 Autorizare/Legalizare notarială a traducerilor  
 Apostilare originale și traduceri 

Durata medie necesară efectuării traducerii 
 
 1-5 pagini >>> 1-3 ore 
 6-10 pagini >>> 24 ore 
 peste 10 pagini >>> peste 24 de ore 
 

 
Servicii de traducere 
      
  Preț pe pagină* 
I Engleză <> Română 20 RON 
II Italiană, Franceză, Spaniolă <> Română 25 RON 
III Germană <> Română 40 RON 

IV Maghiară, Rusă, Slovacă, Cehă, Bulgară <> Română 45 RON 
V Greacă, Turcă, Polonă <> Română 50 RON 

* Pentru documentele scurte, gen adeverințe, diplome etc.  cantitatea minimă facturată este de 1 pagină.  
* O pagină înseamnă 2000 de caractere cu spații 
* Pentru serviciile de traducere dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină (de ex. din engleză în rusă) se 
plătește traducerea în limba străină sursă în limba română și apoi traducerea din limba română în limba străină țintă, 
fiind practic o traducere dublă la care lucrează doi traducători. 
** Pentru serviciile de traducere în regim de urgență sau cu limbaj foarte specializat prețul pe pagină se 
majorează cu un procent de 30-50%, cu acordul clientului. 
*** Pentru alte limbi se face cotație la cerere 
 
Servicii de interpretariat 
Asigurăm interpreți de traducere consecutivă și simultană pentru diferite ocazii: interviuri, seminarii, întâlniri de 
afaceri, conferințe și depoziții juridice. 
 
Limbi străine  Interpretariat simultan/consecutiv 
 1 oră/interpret* 1 zi/interpret** 
Engleză* 150 RON  650 RON 
*Se facturează minim 2 ore. 
**O zi de interpretariat include 6 ore 
*** Pentru alte limbi se face cotație la cerere 
 
Servicii de autorizare și legalizare a traducerilor  
 
Autorizare: 10 lei/document (doar cu încheierea, ștampila și semnătura traducătorului) 
Legalizare notarială*: 55 RON /document (încheierea, ștampila și semnătura traducătorului + notarului public) 
Legalizare de copie document sub semnătură privată: 25 RON/pagină 
 
Servicii de apostilare 
 
Apostilare acte originale și traduceri – 120 lei/document* 
 *Se pot apostila doar acte originale și traduceri ale unor acte originale emise de autorități din România.  

 


