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ECHIPA NOASTRĂ ESTE ECHIPA TA

Imaginează-ţi că ai un nou departament la tine în companie care 
îţi ia de pe cap toate grijile privind traducerile. Noi suntem aici 
pentru a te ajuta: de la preluarea solicitărilor interne până la 
traducerea documentelor, formatarea lor și integrarea 
feedback-ului în proiectul final. Te poţi baza pe agenţia noastră 
pentru traduceri specializate, interpretariat de conferinţă, 
revizie și editare de documente sau subtitrări.

FOLOSIM CELE MAI PERFORMANTE PROGRAME DIN DOMENIU

Ne ghidăm după standardele europene din domeniul nostru și 
respectăm, pas cu pas, procesele și normele. Oferim servicii 
complete, gestionând toate resursele implicate în proiectele de 
traduceri încă din anul 2008. Folosind programe de traducere 
asistată de calculator (CAT Tools), software-uri și memorii de 
traduceri, reușim să reducem timpul de lucru și să menţinem 
standarde înalte de calitate. Toate acestea cu costuri mai scăzute 
pentru clienţii noștri. 



TRADUCERI SPECIALIZATE
Experienţă în domenii diverse: tehnic, medical,
financiar-bancar, marketing sau juridic (traduceri 
autorizate sau legalizate). 
Servicii conexe: Localizare, Transcreaţie, Copywriting.
.

INTERPRETARIAT SIMULTAN
Interpretariat simultan sau consecutiv, în orice 
domeniu. E simplu: răspunzi la câteva întrebări, iar 
noi găsim soluţiile de planificare, logistică și 
traducere.

SUBTITRĂRI
Subtitrarea nu este o simplă traducere. Este un 
proiect în sine. Subtitrarea are limitări date de timp, 
spaţiu și mesaj. Ne gândim la toate aceste 
aspecte atunci când gestionăm proiectul tău.
.

REVIZIE ȘI EDITARE
Revizia și corectura textului tradus reprezintă două 
etape la fel de importante ca traducerea în sine. 
Cu agenţia noastră primești serviciul complet: 
traducere, revizie terminologică, corectură și DTP 
(editare profesionistă de documente).
.

THE DEPARTMENT FUNCTIONEAZĂ 
CA UN DEPARTAMENT DE MANAGEMENT 
AL TRADUCERILOR PENTRU COMPANII.
COORDONĂM PROIECTE COMPLEXE, 
FACEM MAI MULT DECÂT TRADUCERI.



noi@thedepartment.ro
0742 227 373
Strada Leonida 7, sector 2
www.thedepartment.ro

Echipa The Department se distinge prin 
responsabilitate, promptitudine și profesionalism. 
Atât membrii echipei, cât și colaboratorii lor au 
demonstrat, în repetate rânduri, faptul că sunt un 
furnizor de încredere cu bune aptitudini de gestionare 
a proiectelor. 
The Department a reușit, în mod responsabil, să se 
alinieze întotdeauna la procedurile și cerinţele 
riguroase pe care BCR SA le are pentru furnizorii săi: 
asumarea și respectarea termenelor limită, asistenţă și 
flexibilitate, confidenţialitate și siguranţă a datelor. 
_
Din anul 2009  

Serviciile de traducere furnizate de The Department 
(traduceri scrise și interpretariat) s-au ridicat la nivelul 
cerinţelor: livrarea la timp, calitatea traducerilor, 
promptitudinea răspunsurilor și gestionarea proiectelor 
în conformitate cu standardele impuse de grupul nostru. 
Recomandăm agenţia de traduceri The Department, 
întrucât și-a demonstrat expertiza în domeniul 
traducerilor.
_
Din anuil 2017  


