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CET Central European Translations a fost înfiinţată în 1994, ca fiind o reţea de birouri de traducere atât în Europa 
Centrală şi de Est, cât şi în Europa de Vest. În prezent, CET Translations are birouri în România, Ungaria şi Germania.
Cu peste 1000 de clienţi satisfăcuţi, CET Translations a devenit unul dintre liderii de piaţă în regiune. În prezent, peste 
30 de angajaţi, sprijiniţi de peste 6000 de traducători (interni şi colaboratori), vă ajută să depăşiţi barierele lingvistice 
de comunicare în întreaga lume.        

„Ţin să mulţumesc echipei CET Translations pentru serviciile excelente de traducere şi interpretare pe care 
ni le-a furnizat în ultimii doi ani. Consider că CET Translations a manifestat profesionalism şi promptitudine 
prin răspunsul la cerinţele noastre, furnizând servicii competente din punct de vedere tehnic şi convenabile 
din punctul de vedere al preţurilor. Sunt foarte mulţumit de serviciile pe care le oferă… Un serviciu de primă 
clasă, pe care l-aş recomanda oricărei companii care are nevoie de asistenţă în traduceri sau interpretări.“

Alstom Power Systems 

                                                                                                                                          
În 2007, CET Central European Translations SRL a devenit primul partener de traduceri certificat SAP - Certified SAP 
Translation Partner din Romania. Această certificare subliniază competenţa CET în executarea de proiecte complexe 
de localizare de software. Începând cu luna iulie 2010, CET s-a alăturat grupului de parteneri pentru servicii lingvistice 
SAP din cadrul programului SAP PartnerEdge. Pentru îmbunătăţirea în continuare a proceselor de calitate, CET obţine 
certificarea ISO 9001:2008. Traducătorii şi interpreţii noştri sunt vorbitori nativi ai limbii ţintă, absolvenţi de facultate de 
profil, având cunoştinţe temeinice în domeniul limbilor străine şi traducerilor. Fiecare document este verificat de un alt 
traducător, asigurându-se astfel cele mai înalte standarde de calitate. Consistenţa traducerii este asigurată de utilizarea 
instrumentelor de traducere (CAT): traducătorii noştri interni şi independenţi au experienţă în utilizarea tuturor 
instrumentelor CAT importante, inclusiv TRADOS şi alte instrumente de memorie a traducerii.                              

ING Bank şi-a început colaborarea cu CET Translations în 2005… Am descoperit în această firmă o echipă 
de oameni dedicaţi şi entuziaşti, dispuşi să facă tot posibilul pentru clienţii lor. CET Translations a răspuns 
întotdeauna prompt cerinţelor noastre de traducere în domeniul financiar-bancar şi juridic, volumul lucrărilor 
traduse ridicându-se la peste 1500 de pagini. Recomandăm CET Translations cu mare încredere ca fiind 
un furnizor de servicii de traducere profesionist …“                                                                         ING Bank

                                                                                                                                     

Misiunea noastră este să ne ajutăm clienţii în toate aspectele legate de limbile central şi est-europene: traducerea 
diverselor tipuri de documente, interpretariat, conferinţe telefonice. Localizarea de software şi site-uri Web se numără 
printre serviciile noastre de vârf.         

Am întreţinut o bună colaborare cu CET Translations începând cu iunie 2005 şi până în prezent (octombrie 
2008) nu avem nimic de care să ne plângem. Dimpotrivă, suntem foarte mulţumiţi de serviciile pe care 
compania ni le oferă… Chiar dacă domeniile din care s-au efectuat traduceri sunt diferite (bancar, juridic, 
resurse umane, tehnic), CET Translations a reuşit să rezume totul la calitate şi încredere maximă. Volumul 
lucrărilor traduse s-a ridicat la peste 500 de pagini. Înalta calitate a serviciilor lor, precum şi eficienţa, 
promptitudinea şi grija deosebită în ceea ce priveşte satisfacţia clientului recomandă această companie ca 
un partener de încredere pentru viitoare comenzi.“                                                        Samsung Electronics 
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Despre noi.

►   
►   ABB Daimler Benz
►   ABBOTT Laboratories
►   Accenture GmbH
►   AC Nielsen
►   Agip
►   Alcatel
►   Alstom Power Systems
►   Ansaldo Nucleare
►   Aral 
►   Bayer
►   CNH
►   Continental
►   Cora Hypermarché

3M ►   Danone 
►   Ford
►   GE Energy
►   GlaxoSmithKline
►   Goodyear
►   Henkel
►   Hewlett Packard
►   Honeywell
►   IBM
►   ING Bank
►   Iveco 
►   Malév
►   MAN
►   Merck Sharp & Dohme

►   Michelin
►   Mobil Oil 
►   Motorola
►   Nestlé
►   Ogilvy and Mather
►   OMV
►   Pfizer
►   Philip Morris
►   Pirelli
►   Porsche
►   PricewaterhouseCoopers
►   PRO TV
►   Procter & Gamble
►   Raiffeisen Bank

►   Richter Gedeon
►   Roland Berger
►   Rompetrol
►   Samsung
►   SAP
►   Schering Plough
►   Siemens
►   Solvay Pharma
►   Toyota 
►   
►   UniCredit Ţiriac Bank
►   Voith AG 
►   Whirlpool 
►   Xerox

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Calitate

Serviciile noastre

Clienţii noştri

Certificări şi afilieri
SAP 
Preferred 
Supplier 



www.cet-translations.com

+ 49 - 221 - 492 53 81                                                        + 49 - 174 - 672 26 76
+ 36 - 1- 301 - 0424                                                            + 36 - 30 - 619 63 84
+ 40 - 21 - 310 28 25, + 40 - 21 - 313 00 04/05                  + 40 - 722 22 30 47
office@cet-translations.com


