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Mihai Moise
TRADUCĂTOR ENGLEZĂ FRANCEZĂ ROMÂNĂ

• Absolvent al Secției de Traducători Interpreți a Facultâții de Litere din Craiova - ultimii 2 
ani de studiu efectuați în Franța în cadrul unei burse

• 6 ani de experiență ca traducător de programe de televiziune 

• Stagiu de traducere de 6 luni la Parlamentul European

Experiență profesională

Traducător stagiar, Parlamentul European - Secretariatul General, Luxemburg －  aprilie - octombrie 2006

Traducerea de texte legislative și de documente de natură economică și politică.

12 stagii de formare în domeniul traducerii asistate de calculator, al diverselor programe și baze de date folosite de traducătorii 
instituțiilor europene.

Profesor de română și engleză, Dijon Langues și Inlingua Bourgogne － Smitts and Partners, Dijon, 2005 

Elaborarea și predarea de cursuri de limba română destinate unui public format din cadre de conducere ale unor firme private.

Predarea de cursuri de limba engleză pentru adulți și evaluarea performanțelor stagiarilor.

Recepționer － Hotelul Sofitel Dijon “La Cloche”, Dijon, 2005
Primirea și informarea unei clientele internaționale haut de gamme, efectuarea de rezervări, elaborarea de facturi si statistici.

Redactor, traducător, TeleU Craiova － septembrie 1996 - septembrie 2003

Traducerea de programe de televiziune, interpretare consecutivă în cadrul unor emisiuni în direct sau înregistrate.

Studii

Université de Bourgogne, Dijon － anul al doilea de Master în Comunicare, Specializare în cercetare, elaborarea unei lucrări 

despre traducerea sloganelor publicitare.

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Secția Traducere-Interpretare － diplomă de licență, iunie 2005, titlul de 

interpret de conferință - traducător; ultimii doi ani de studiu efectuați la Université de Bourgogne, UFR Langues Etrangères 
Appliquées.

Universitatea din Craiova, Colegiul de Administrație Publică － diplomă de absolvire, iunie 1999.

Cunoștințe informatice

Utilizator al programelor Word, Excel, Translator’s Workbench și al sistemului de operare Mac OS X Tiger,

Limbi străine

Engleza și franceza － nivel de utilizator experimentat C2 potrivit clasificării Europass

Italiana și spaniola － nivelul B2 potrivit clasificării Europass

Germana －în curs de studiu
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