
Clarification Questions and Answers (as of 1/05/2012) 
 
Question: Am observat pe site-ul PNUD Moldova că a fost prelungit termenul limită de aplicare pentru 

proiectul de elaborare a Cursului de statistică pentru jurnaliști. În acest context, aș vrea să vă 
întreb dacă e posibil să ne retragem oferta, pentru a o îmbunătăți și a o prezenta până la noul 
termen-limită? 
We have observed that the deadline for the Tender: EoI for Development and implementation of 
statistical literacy university course for journalists has been extended. In this respect, we would 
like to know if it is possible to recall our initial proposal in order to improve it and to submit it 
again within the new established deadline. 

Answer: Da, este posibil sa vă retrageți oferta pentru a o îmbunătăţi. În cazul în care ați depus oferta în plic 
la oficiul PNUD Moldova, vă rugăm să contactaţi Secţia Procurări a PNUD Moldova pentru a 
recupera oferta inițială (tel. 022-220-045). În cazul în care aţi depus oferta în formă electronică (aţi 
transmis-o prin email la tenders-moldova@undp.org), puteți să transmiteţi oferta nouă pînă la 
data limită, atenționând în mesaj că versiunea mai veche a ofertei (transmisă la data … - indicaţi 
data) se înlocuiește cu cea îmbunătățită (curenta). 
Yes, it is allowed to recall your proposal in order to be improved. In case you have submitted your 
proposal in hard copy at UNDP Moldova Office, please contact Procurement Unit of UNDP 
Moldova to recuperate your initial proposal (tel. 022-220-045). In case you have submitted the 
proposal electronically (by sending an email to tenders-moldova@undp.org), you can submit the 
new proposal before the new deadline, highlighting in the message that the old version of the 
proposal (submitted on ... – indicate the date) is replaced by the current/improved proposal. 
 

Question: De asemenea, vreau să vă întreb referitor la termenul „All prices/rates quoted must be exclusive of 
all taxes, since the UNDP is exempt from taxes as detailed in Annex II, Clause 18”. În cazul salariilor 
este vorba de scutire de impozitul pe venit, contribuții sociale, contribuții medicale, fond de 
pensii? 
We would like also to ask you about the term: „All prices/rates quoted must be exclusive of all 
taxes, since the UNDP is exempt from taxes as detailed in Annex II, Clause 18”. In case of salaries, 
does it refer to exemption of revenue tax, social/medical contributions, pension fund? 

Answer: Scutirea se aplică doar la impozitul pe venit. Pentru mai multă informație vă rugam să consultați 
Regulamentul din Anexa 4 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010, publicata in MO nr. 
52-53, art. 308. 
The exemption applies only in case of the revenue tax. For more information, please consult the 
Regulation included in Annex 4 to the Government Decision no. 246 dated 8 April 2010, published 
in Monitorul Oficial no. 52-53, art. 308. 
 

Question: În cazul procurărilor de bunuri și servicii, ele sunt scutite de TVA? Aș vrea să știu exact despre ce 
impozite/taxe e vorba. 
Is the procurement of goods and services exempt of VAT? We would like to know exactly what 
taxes/fees are about. 

Answer: La procurările de bunuri şi servicii de către PNUD se aplica cota zero a TVA. Pentru mai multă 
informaţie vă rugăm să consultaţi Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010, publicata in MO 
nr. 52-53, art. 308. 
For the procurement of goods and services by UNDP is applicable VAT zero. For more information, 
please consult the Government Decision no. 246 dated 8 April 2010, published in Monitorul Oficial 
no. 52-53, art. 308. 
 

 

mailto:tenders-moldova@undp.org
mailto:tenders-moldova@undp.org

