
 

              TARIFE    TRADUCERI SCRISE 
 

Limba străină Regim normal  

 

NOTE 

 

 

 Nu se adaugă TVA, Prestatorul nefiind plătitor 
de TVA. 

 Preţurile traducerilor scrise sunt stabilite şi se 
calculează pentru pagini considerate la 2.000 
caractere cu spaţii. 

 Se tarifează minim 1 pagină / act. 

 Ritmul normal de traducere a actelor este de 
aproximativ 7 pagini / zi lucrătoare. 

 În regim normal, traducerile se predau în 
minim 24 ore din momentul preluării. Pentru 
predare în mai puţin de 24 ore se aplică tariful 
de urgenţă, negociat pentru fiecare comandă în 
parte. 

 Pentru documentele din domenii specializate 
(IT, medical, tehnic, etc) se aplică o majorare 
negociată pentru fiecare situație în parte.  

 Pentru traduceri efectuate dintr-o limbă 
străină în alta se aplică tariful pentru fiecare 
limbă.  

 Traducerile ce presupun prelucrare grafică 
(scanare, inserare de imagini, diagrame etc.) se 
vor tarifa cu o majorare de 10%. 

 Colaţionarea se tarifează cu  50 %  -  80 % din 
preţul traducerilor, cu condiţia ca materialul 
de colaţionat să fie furnizat în format Word. 

 Costul pentru legalizarea traducerilor din/în 
limba chineză este redus la 50 lei / act pentru 
primul exemplar. 
 

 

 

  

Engleză 
Franceză  
Italiană 
Spaniolă 

25  RON 

Germană  35  RON 

Bulgară  
Chineză  
Greacă  
Maghiară  
Rusă 
Turcă 

60  RON 

Albaneză  
Arabă 
Catalană 
Cehă  
Croată  
Daneză 
Ebraică 
Finlandeză 
Hindi 
Japoneză  
Latină 
Macedoneană 
Norvegiană 
Olandeză 
Polonă 
Portugheză  
Sârbă  
Slovacă 
Slovenă  
Suedeză 
Ucrainiană 

70  RON 
 

Estonă  
Letonă  
Lituaniană 

110  RON 

Persană 140 RON 

Urdu 
Vietnameză 

220 RON 

 
 

 

NEDA DELIA ELENA – INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

Mobil:   021.313.68.72                 traduceriautorizate.chineza@gmail.com         

Traduceri autorizate din / în 38 de limbi straine  
Intermediere legalizare / apostilare / supralegalizare  

 



  

 

NEDA  Delia Elena – Intreprindere Individuala                            

Mobil:   021.313.68.72                 traduceriautorizate.chineza@gmail.com         

Traduceri autorizate din / în 38 de limbi straine  
Intermediere legalizare / apostilare / supralegalizare  

 

 

SERVICII  CONEXE  TRADUCERILOR 

► LEGALIZARE NOTARIALĂ 

- Primul exemplar:                                        70 RON/act   

- Următoarele exemplare: se adaugă câte   10 RON/act   

► COPII  LEGALIZATE  de pe acte în limbă străină 

- costul legalizării notariale+costul traducerii în limba română        

► APOSTILARE - pentru statele semnatare ale Convenţiei de la 

Haga 

- Apostilarea originalului (la PREFECTURA Bucuresti sau Ilfov):     

                                                                     100 RON/act 

- Apostilarea originalului (la PREFECTURA-alte judete): 150  RON/act 

- Apostilarea originalului (la CAMERA NOTARILOR Buc.):100 RON/act 

- Apostilarea traducerii   (la CAMERA NOTARILOR Buc.): 100 RON/act 
 

► SUPRALEGALIZARE - pentru statele nesemnatare - 

Convenţia Haga  

- Supralegalizare prin CAMERA NOTARILOR PUBLICI:  100  RON/act 

- Supralegalizare prin MIN. AFACERI EXTERNE:            100 RON/act 

- Supralegalizare prin SECŢII CONSULARE:  în funcţie de Consulatul 

respectiv 
 

► VIZARE ACTE  

- Vizare acte studii la Inspect. Scolar Buc. sau CNRED:  200 RON/act 

- Vizare acte domeniul medical:                                       200 RON/act 

 
Tarifele sunt valabile de la data de 15.05.2017 


