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Am absolvit specializarea română-franceză în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine “La Sapienza” 
din Roma. Deţin Autorizatie de traducător emisă de Ministerul Justiţiei în anul 2006 pentru limba Italiană. 
Lucrez ca traducător autorizat de limba italiană din acelaşi an, dedicându-mă în totalitate traducerilor. La 
început am lucrat în cadrul unui birou de traduceri, mai apoi ca traducător freelancer şi de la începutul 
acestui an am deschis propriul meu birou de traduceri in Oradea pe strada Armatei Române nr.6 (lângă 
Direcţia Vamală).  

În cei 5 ani de traduceri autorizate, am tradus mii de pagini din cele mai diferite domenii. Am abordat 
domeniul juridic (somatii, notificari, procuri notariale, texte legislative, hotarari judecatoresti, acte de 
cesiune, titluri executorii, atestate, autorizatii diverse, sentinte de divort, declaratii de celibat, declaratii 
de acord al parintilor), domeniul economic - financiar – contabil (bilanturi, balante, conturi de profit si 
pierdere, rapoarte expertiza contabila, caziere fiscale, certificate de inregistrare, planuri de afaceri, 
somatii de plata, dosare credite bancare, scrisori de intentie, Certificate ISO, contracte, extrase bancare),  
domeniul stare civilă (certificate de naştere, certificate de căsătorie, livrete de familie, caziere judiciare, 
permise de conducere, certificate de atestare a domiciliului şi cetăţeniei, documente de identitate, 
adeverinţe de celibat, permise de rezidenţă, cărţi de muncă), domeniul educaţie, traduceri de diplome si 
acte de studii, diplome bacalaureat, diplome de licenţă, certificate postliceale, foi matricole, planuri de 
învaţământ, certificate şi atestate de competenţă profesională, programe analitice), domeniul tehnic şi 
general precum şi traduceri medicale.   

Pentru o traducere bună, de calitate, nu este suficient să cunoşti două limbi, este nevoie şi de 
deprindere, experienţă, creativitate, de cunoaşterea aprofundată a culturii limbii sursă şi a limbii ţintă şi 
nu în ultimul rând de exigenţă, punctualitate, corectitudine, seriozitate.  

Consider primordială asigurarea unui serviciu de calitate: o traducere impecabilă din punct de vedere 
ortografic, gramatical şi stilistic este o obligaţie, iar formatul documentului primit va fi păstrat sau 
transformat în funcţie de cerinţele clientului. Sarcina şi responsabilitatea traducătorului este de a 
transmite cât mai fidel informaţiile conţinute de textul sursă în limba ţintă. Astfel un traducător autorizat 
trebuie să cunoască limbajul specializat din mai multe domenii, pentru că un simplu act poate să 
cuprindă limbaj tehnic, economic, comercial, juridic.  

Pe lângă criteriul calităţii acord o importanţă deosebită punctualităţii, responsabilităţii, deci respectării 
termenelor asumate, pentru că depăşirea termenului acordat de client poate cauza prejudicii importante 
acestuia. De asemenea obligaţia de confidenţialitate în baza căreia nicio informaţie la care am acces nu 
va ajunge în mâinile persoanelor neautorizate. 

Deoarece doresc să vă ofer calitate urmată de punctualitate şi responsabilitate, nu mă angajez să 
efectuez traduceri atunci când nu pot să asigur respectarea acestor cerinţe. Încerc întotdeauna să ofer 
cele mai bune servicii şi cele mai bune traduceri astfel încât să determin clienţii sa revină la biroul meu 
ori de câte ori au nevoie de o traducere.  



Scopul meu este să asigur un serviciu de calitate şi formarea unei relaţii comerciale de lungă durată, 
bazată pe respectul şi încrederea reciprocă. 

Traducerea pentru mine nu înseamnă doar ocuparea timpului liber sau o simplă sursă de venit, este o 
pasiune şi totodată o provocare: de a finaliza proiectele în aşa fel încât clientul să fie întotdeauna 
mulţumit. 

 

De asemenea am o colaborare constantă cu birouri notariale şi cu alte birouri de traduceri din Oradea şi 
din ţară.  

Biroul de traduceri NIDARIN prestează servicii de traduceri autorizate, legalizări, apostilări, 
supralegalizări, publicări de acte pierdute în Monitorul Oficial şi România Liberă, echivalări acte de studii.  
Engleza, franceza, germana, italiana, spaniola şi maghiara sunt limbile de bază, cu traducători 
permanenţi şi interni. Comenzile pentru celelalte limbi sunt îndeplinite cu ajutorul traducătorilor liber - 
profesionisti, în regim de colaborare. Pentru o ofertă de preţ nu ezitaţi să mă contactaţi.  

În continuare veţi găsi o parte din clienţii care au apelat la serviciile noastre de traduceri.  
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