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Repere importante în timp

 Punctul de plecare cel mai cunoscut al activității de traducere este unul biblic-
mitologic, lucrările legate de renumitul Turn Babel

 270 î.H. – 70 de înțelepți evrei din Egipt au tradus Vechiul Testament din ebraică în 
greacă

 Secolele al XI-lea și al XII-lea – Dezvoltarea traducerii în Europa, în special în Spania, 
unde, după modelul Casei Înțelepciunii arabe, a fost creată școala de Traducători din 
Toledo

 2001 – Se înființează firma Casa de Traduceri

 16.11.2016 13:21:14 – Cristi Roșu susține prima lui prezentare în fața unui public 
român



Repere cheie în procesul de traducere

 Creion și hârtie

 și mai important, radiera

 Calculatorul

 Internetul

 Primele programe de traducere asistată de calculator

 Traducere automată statistică (Machine Translation)

 Crowdsourcing – Facebook tradus de utilizatori

 Traducere automată neuronală (Neural machine translation)



Traducere asistată de calculator

Preț pe pagină 30

Client

Preț pe cuvânt (RON) - ENRO 0,12

Grad de asemănare Discount Nr. cuvinte Valoare

Repetiții 70% 9.204 331,34

100% 70% 6.377 229,57

95-99% 55% 4.323 233,44

85-94% 35% 2.171 169,34

75-84% 35% 3.956 308,57

50-74% 0% 5.198 623,76

Cuvinte noi 0% 1.886 226,32

Total 33.115 2.122,34 -----> Totalul de plată

17.686 -----> Volumul efectiv de lucru

Aproximare în pagini 70,74 -----> Aproximare în pagini pentru volumul efectiv de lucru

Pagini fără analiză 132,46 -----> -46,59%

Număr recalculat de cuvinte



Aspecte tehnice

 Fișiere editabile

 Suita Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint, Visio

 Suita Adobe – FrameMaker, InDesign

 HTML, Autocad…

 Nu se poate lucra cu fișiere PDF

 Fără conversii brute a fișierelor PDF



Avantaje

 Costuri

 Reducere a costurilor totale începând de la 10% (documente cu grad redus de repetitivitate)
și reducere cu cel puțin 30% pentru manuale de utilizare, fișe de date, fișe tehnice etc.

 Calitate

 Consecvență a traducerii textelor

 Traducere uniformă a termenilor importanți mulțumită glosarelor

 QA – verificări numere, punctuație, formatare, conformitate traducere

 Termen de predare

 Volum mai mic de traducere = termen de predare mai scurt

 Posibilitate de a include mai mulți traducători pe un document, în același timp



Cine ne recomandă

IT&C: 

FMCG: 

Food and beverages:

Farma:

Instituții financiare:

Avocați și consultanți: 

Energy, oil & gas:



Contact

Cristi Roșu
New Business & Innovation Director
+40.728.908.421

Str. Teodor ștefănescu nr. 7, 030591, București
Tel: +40.21.336.28.97, Fax: +40.21.336.18.21

www.casadetraduceri.ro


