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CURRICULUM VITAE

Date personale:
·	Lia Lucia Epure (născută PETRIC); 02.10.1956, Lugoj (Timiş)
Adresa de la locul de muncă: 
·	Timişoara, B-dul General Dragalina nr. 16 ap. 2, Tel: 0256/247490, 
fax: 0256/244160, e-mail: redactia@focusvest.ro, liaepure@yahoo.com      

Studii:
·	Doctor, Universitatea de Vest Timisoara, 2007 – 2011, Catedra de Management. Tema cercetării: „Studiu privind managementul comunicării organizaţionale”;
·	Absolvent al Cursului Postuniversitar de Formator, acreditat de CNSPA, iunie 2009;
·	Absolvent, Curs Postuniversitar de Competenţe Comune - Management, acreditat de CNSPA (2007);
·	Specializare în cumunicare şi jurnalism, ca Bursier al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii (US Department of  State), 2004;
·	Specializare în Lobby şi Advocacy (Academia de Lobby şi Advocacy USAID) (2003);
·	Studii Postuniversitare în domeniul: Studii Aprofundate Europene; Universitatea de Vest, Timişoara (1999 - 2001);
·	Doctorand în sociologie. Tema: Sociologia  criminalităţii, reflectată în presă (1999 – 2007), Academia de Ştiinţe a Moldovei;
·	Specializare în Relaţii Publice (PRAIT – Institutul de Relaţii Publice şi Publicitate, Timişoara) –  SOROS (1995);
·	Absolvent al Cursului de specializare în Managementul Presei (International Traning Center for Women) Amsterdam (1999);
·	Curs post-universitar de Psiho-pedagogie, Universitatea Bucureşti, dedicat inginerilor din reţeaua învăţământului pre-universitar (1981); 
·	Absolvent al Universităţii Politehnice „Traian Vuia” (Construcţii Hidrotehnice), Timişoara (1980).

Experienţă în managementul proiectelor europene:

·	2011: Trainer în proiectul POSDRU „Economia socială, şansă pentru persoanele cu disabilităţi intelectuale”, Fundaţia „Pentru Voi”;
·	2010-2011: Trainer în proiectul „Sistem de management performant” pentru comuna Dumbrăviţa (judeţul Timiş);
·	2008-2009: Participant la  Proiectul Phare, Oraşul Deta: „Strategii pentru viitor prin cooperare transfrontalieră dintre oraşul Deta (judeţul Timiş) şi comuna Èoka (Severnobanatski)”;
·	2008: Trainer pentru modulul de comunicare, în cadrul Proiectului european PHARE: „Excelenţă şi profesionalism în serviciile oferite de Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia S.A.”, capitolul de comunicare;
·	2007-2008: Manager în cadrul proiectului european, cu fonduri Phare: „Crearea unei reţele de experţi pentru disiminarea şi relevarea informaţiei privind procedurile şi normele instituţionale  din România, Serbia şi Uniunea Europeană”;
·	2003-2004: Manager proiect, fonduri europene Phare, pentru coordonarea „Centrului de Comunicare Focus Vest”.

Activitate Profesională:

·	Lector univ. drd., Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Comunicare şi Administraţie Publică, Cluj-Napoca (2003 – prezent);
·	Lector univ. drd., Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, Arad (2003 – prezent);
·	Lector univ. drd., Universitatea Politehnică „Traian Vuia”, Departamentul de Comunicare, Relaţii Publice, Timişoara (2004 – prezent);
·	Reprezentant al Institutului Media din Düsseldorf, în grupul de lucru pentru România (2001 – prezent);
·	Director al cotidianului regional „Ziua de Vest”,  (2002 – prezent);
·	Editorialist şi jurnalist de investigaţii, Ziua de Vest şi Focus Vest;
·	Lector drd. Universitatea Banatului Timişoara, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării (1997 – 2003);
·	Lector visiting, Universitatea din Ede (Olanda), catedra de Comunicare (2002 – prezent);
·	Consultant Relaţii Publice pentru câteva companii româneşti: Metro Timişoara, Daewoo Timişoara, Murfatlar, Daphne, Omniasig Timişoara, Grupul Bega (în perioade diferite, între 2000 – prezent);
·	Director general al săptămânalului regional Focus Vest (1999 – prezent);
·	Publicist comentator, TVR, Timişoara (1997 – 1999);
·	Corespondent Radio Europa Liberă (1998 – 2004);
·	Corespondent al canalului de televiziune Antena 1 (1996 – 1997);
·	Redactor, şef Departament investigaţii, Cotidianul Timişoara (1991 – 1996);
·	Redactor, Renaşterea bănăţeană (1990 – 1991);
·	Inginer, Timişoara TCIT (1987 – martie 1990);
·	Inginer - profesor, catedra tehnică, Liceul 5 Reşiţa (1980 – 1987).

Experienţă jurnalistică:

·	Autorul a peste 3000 de articole de presă, publicate în România şi străinătate;
·	Editorialist, „Focus Vest” şi „Ziua de Vest”, (1999 – prezent);
·	Activitate jurnalistică în organizaţiile menţionate mai sus (1990 – prezent);
·	Activitate jurnalistică în regim de colaborare la: Gazeta de Vest, Expres, Magazin Expres, România Liberă, Adevărul, BBC, Academia Caţavencu, TV Analog (1990 – 2001);
·	Domeniile principale: investigaţia jurnalistică şi analiză politică.

Experienţă în Relaţii Publice:

·	Şef departament PR, Clubul Rotary Timişoara, 2003 – prezent; responsabil PR, Rotary District 2241 (2007 – 2008);
·	Trainer în cadrul Proiectului european PHARE: „Excelenţă şi profesionalism în serviciile oferite de Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia S.A.” capitolul de comunicare, mai 2008 – noiembrie 2008;  
·	Manager în cadrul Proiectului european PHARE: „Crearea unei reţele de experţi pentru disiminarea şi relevarea informaţiei privind procedurile şi normele instituţionale  din România, între Serbia şi Uniunea Europeană”, prezentare: „Campania pentru o mai bună comunicarea la frontiera cu Serbia”, septembrie 2007 – septembrie 2008;
·	Trainer în cadrul Proiectului PHARE al localitatii DETA: „Strategii pentru viitor prin cooperare transfrontalieră dintre oraşul Deta (judeţul Timiş) şi comuna Èoka (Severnobanatski)”;
·	PR pentru Banca Transilvania Timişoara (noiembrie 2006);
·	Organizator al conferinţei, IVENIO Consulting GmbH Austria, prezentarea sistemelor de ambalare a deşeurilor menajere, acceptate de Uniunea Europeană (noiembrie 2005);
·	Consultant pentru Logos Consulting (PR & Lobby) (2005);
·	Parteneriat al „Achelis & Partner” (Germania), Zilele Comunicării Euroregionale în Timişoara, aprilie 2005;
·	Consultant PR & Lobby pentru Terra Invest Sibiu (2004-2005);
·	Coordonator al Centrului de Comunicare Focus Vest, (2003-prezent);
·	Premiul Naţional de Relaţii Publice pentru Lobby şi Advocacy privind Campania Împotriva Violenţei Domestice. (2003);
·	Organizator al campaniei privind modificarea Legii referitoare la violenţa în familie, Timişoara – Bucureşti (2001);
·	Organizator al concursului “Miss Focus 2000”, Timişoara (2000);
·	Organizator al Conferinţei “Europa 2000”, Timişoara (1999);
·	Organizator al seminarului “Kosovo – războiul mediatic”, Timişoara (1999);
·	Organizator al conferinţei “Uniunea Europeană şi dilemele presei post-comuniste”, Timişoara (1995);
·	Organizator al mai multor lansări de carte sub egida editurii Humanitas (Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, Horea Bernea, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Vasile Dem Zamfirescu);
·	Organizator al mai multor conferinţe în cadrul Societăţii, Timişoara (1991 – 1996).

Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale:

·	Mai 2011: Academia Română, Filiala Timişoara, Conferinţa: „Comunicarea Organizaţională şi imaginea internă în companii locale”;
·	Mai 2011: Universitatea Vasile Goldiş, Arad, Zilele Academice Arădene, Conferinţa: „Leadership în organizaţii timişorene: Elba şi Bega Grup”;
·	Martie 2011: Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie – Psihologie, prezentare cu tema: „Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale”;
·	Iunie 2010: Universitatea de Vest Timişoara, FEAA, Management: „Managementul situaţiilor de criză prin comunicare: Ziua de Vest”;
·	Septembrie 2009: concursul: „PR Award Romania”, Campania „Nu te pune cu timişorenii!”;
·	Ianuarie 2009: Prezentarea campaniei „Nu te pune cu timişorenii!”, Simpozionul Naţional cu tema: „Şcoala şi societatea în Banat”;
·	2009: Seminar cu tema campaniei: „Nu te pune cu timişorenii!”;
·	Decembrie 2008 – Congresul Internaţional, Viena, pentru Cluburile Rotary;
·	Octombrie 2008, Bucuresti: Conferinţa Internaţionala: „Viitorul Europei federale”; prezentare „Contribuţia României la ideea federalist - europeana”; 
·	Mai 2008: Academia Română, Timişoara, „Imaginea României din perspectiva evenimentelor din 2007 din Italia”;
·	Mai 2008, Conferinţa Naţională – Anuală, Alba-Iulia, Cluburile Rotary, tema prezentării: „Timişoara – Oraş Rotarian”;
·	Noiembrie 2006: Colocviul Internaţional, „Eficientizarea instituţională a schimburilor cultural-ştiinţifice transfrontaliere”, Universitatea de Vest Timişoara, Consiliul Local Timişoara, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Cercul de Sociologie-Psihologie Paradigma al Casei de Cultură a Studenţilor, Asociaţia Studenţilor în Ştiinţe Socio-Umane, Timişoara;
·	Mai 2006: Conferinţa naţională Rotary, Timişoara;
·	Aprilie 2006: organizator al conferinţei „Forumul Oamenilor de Afaceri Rotarieni” (F.O.A.R.), Timişoara;
·	Decembrie 2005: Forumul European de Televiziune şi Film, Vilnius, Lituania;
·	Iunie – iulie, 2004: Bursier al Departamentului de Stat al SUA (conferinţe, seminarii);
·	Iunie 2004: Zilele Presei Economice Timişorene, CCIAT, tema: „Imaginea evenimentelor publice şi respectarea normelor de etică jurnalistică”;
·	Iunie 2004: Zilele Europene, Şcoala de Înalte Studii Economice Timişoara, tema: „Imaginea Europei din perspectiva jurnalistului român”;
·	Mai 2004: Zilele Academice ale Aradului, lucrarea „Jurnalistul în campania electorală”;
·	Martie 2004: Conferinţa „Constituţia Europeană”, UEF Bruxelles, Barcelona;
·	Ianuarie 2004: Programul „Coaliţia împotriva violenţei domestice”, prezentarea unui ciclu de lucrări cu tema de lobby şi advocacy pentru promovarea Coaliţiei;
·	Decembrie 2002: Organizator al dezbaterii publice: „Obiectivul nostru: cetăţeanul!” (Timişoara);
·	Decembrie 2002: Organizator al Conferinţei cu tema: „Drepturile cetăţeanului european” (Ziua de Vest şi LADO, Timişoara) – lucrarea cu tema: „Dreptul de a fi ascultat”;
·	Aprilie 2002: Organizatorul Conferinţei Europene „Presa, între libertate şi Putere”, în parteneriat cu Institutul Media din Dusseldorf , lucrarea cu tema „Presa şi Puterea”;
·	Mai 2002: seminar media româno – american, Ministerul Informaţiilor Publice din România, Braşov;
·	Aprilie: Organizator, în parteneriat cu Achelis & Partners, a seminarului PR Practice, Timişoara;
·	Mai 2002: „Misiune Zero”, Timişoara, în parteneriat cu Universitatea din München şi Achelis & Partners (program dedicat educaţiei şi comunicării rutiere) 
·	Octombrie 2002: Conferinţa europeană Forumul European de Televiziune şi Film, Barcelona
·	Noiembrie 2001 – Forumul European de Televiziune şi Film, Dublin: prezentarea unor cazuri de încălcare ale libertăţilor de exprimare
·	Noiembrie 2001: Dezbaterea: “Violenţa în familie”, Bucureşti, moderatorul evenimentului
·	Iunie 2001: Conferinţa anuală a Uniunii Federaliştilor Europeni – München
·	Iunie 2001: Conferinţa Institutului Intercultural româno – german, Timişoara: “România în tranziţie. Imaginea României” – moderator
·	Mai 2001: Zilele Academice Timişorene, tema “Imaginea României din perspectiva aderării la UE”
·	2000 – Forumul European de Televiziune şi Film, Bologna, Italia
-	Conferinţa UEF (Bruxelles) 
-	Congresul Internaţional al Femeilor, Amsterdam: lucrare cu tema “Femeia anului 2000”
-	Seminar de comunicare în jurnalismul de gen, Timişoara, International Training Women din Amsterdam; moderatorul evenimentului
-	Zilele Academice Timişorene: tema “Deteriorarea imaginii magistraţilor timişoreni”
-	Conferinţe şi dezbateri în perioada campaniilor electorale locale şi generale. Lucrări cu temele: “Imaginea femeii candidat”, “Mesaje agresive în campania electorală”
·	1999 – Congresul Uniunii Federaliştilor Europeni, Germania, Bonn
-	Zilele Academice Timişorene, prezentarea lucrării “Atitudinea pozitivă şi efectul în crearea imaginii interne a instituţiilor publice”
-	Festivalul de film etnografic, prezentarea reportajului “Ţiganii de mătase” (selectat pentru premiere)
·	1998 – Medien Forum, Germania, Köln – participant
-	Forumul European de Televiziune şi Film, Finlanda, Helsinki – participant
-	Universitatea Banatului, Timişoara, Sesiune de comunicări ştiinţifice la, prezentarea lucrării “Importanţa jurnalismului de investigaţie în viaţa comunităţii”
-	TeleVest, Timişoara, România, reportajul “Ţiganii de mătase” şi ancheta TV “Filiera paşapoartelor”
-	Festivalul de film, Sibiu, România – participant

·	1997 – Curs de televiziune, Universitatea de Vară, Amsterdam, Olanda;
- Congresul Internaţional al Organizaţiilor Non-guvernamentale, Ungaria (iulie);
-	Seminarul: „Mass media şi justiţia”, Timişoara, Universitatea de Vest, prezentarea cazului personal ca jurnalist, implicat în procese de presă (8 procese cu acuzaţiile de calomnie şi insultă, câştigate în faţa instanţelor timişorene);
-	Forumul European de Televiziune şi Film, Lisabona, Portugalia (noiembrie);
·	1996 – Program european, bursă Soros: Tranning privind utilizarea Internetului pentru jurnalişti, Maastricht (ianuarie);
-	Forumul European de Televiziune şi Film, Amsterdam (aprilie);
-	Seminarul internaţional „Delictele de presă”, prezentarea cazului personal (8 procese cu acuzaţiile de calomnie şi insultă câştigate în faţa instanţelor timişorene), Societatea Ziariştilor din România, Bucureşti, România;
-	Seminarul naţional „Calomnia şi insulta în mass media”, Centrul pentru Jurnalism Independent, Bucureşti: prezentarea cazului propriu (8 procese cu acuzaţiile de calomnie şi insultă câştigate în faţa instanţelor timişorene);
·	1995 – Documentare jurnalistică, traseu istoric şi arheologic, Grecia (august); 
-	Schimb de experienţă, Midi Libre, Beziers, Franţa (mai);
-	Conferinţe şi work-shop „De la conflict la reconciliere”, Ungaria (iulie);
-	Sesiune de comunicări ştiinţifice, Universitatea Banatului, Timişoara, prezentarea lucrării „Imaginea jurnaliştilor din presa locală” (mai);
-	Conferinţa europeană cu tema: „Dilemele presei post comuniste”, lucrarea cu tema: „Ţiganii de mătase şi dilemele jurnalistului  timişorean”;
·	1994 – Cursuri şi work-shop pentru jurnalişti, organizate de Crucea Roşie            Daneză, Danemarca (mai);
·	1992 – Cursuri şi work-shop pentru jurnalişti, Danemarca (noiembrie);
– Misiune economică, Beziers, Franţa (mai).




Premii şi distincţii:

·	Medalia de fidelitate a Regelui Mihai, Bucureşti, 2009;
·	Nominalizare „Femeia anului”, Centrul Internaţional Biografic, Cambridge, Anglia, Marea Britanie, 2007; 
·	Premiu special, PR: Forum for International Communication, în cadrul evenimentului Romanian Public Relations Award (cel mai amplu eveniment românesc dedicat Relaţiilor Publice), categoria campanii non-comerciale, Fundaţia „Pentru Voi” Timişoara – Campania „Un prieten pentru tine!”, noiembrie, Bucureşti 2006;
·	Includere în „Enciclopedia personalităţilor Who is Who”, ediţia din România, 2006, 2007, 2010;
·	Titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Freeport, statul Illinois, SUA, în cadrul programului International Visitor (2004);
·	Premiu special, Academia Germană, Asociaţia Specialiştilor în Relaţii Publice România în colaborare cu Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti pentru „Lobby şi Advocacy în cadrul proiectului de lege împotriva violenţei domestice” (2003);
·	Nominalizare pentru titlul de „Jurnalistul anului”, secţiunea „Jurnalişti hărţuiţi”, Agenţia de Monitorizare a Presei, Bucureşti (2003);
·	Diploma „Memorialul Revoluţiei” pentru jurnaliştii implicaţi în aflarea adevărului despre Revoluţie (1995);
·	Diplomă de onoare din partea Comunităţii Românilor din Banatul Sârbesc (1995);
·	Diplomă de trainer, Fundaţia Vest pentru jurnalism regional şi euroregional Timişoara - România (2001);
·	Certificat pentru trainning-ul în management media, ITW Amsterdam (1999);
·	Diplomă de participare şi implicare „Ge – Me  - Ro” (Gender – Media – România) acordată de Fundaţia Matra pentru Democraţie – Olanda;
·	Diplomă, Comisia de Integrare Europeană (Academia Română) pentru colocviul „România după Helsinki” (2-3 iunie 2000);
·	Titlul „Jurnalistul anului 1996”, acordat la Timişoara pe baza opţiunilor cititorilor (1996);





Lucrări publicate:

·	„Cultura comunicării organizaţionale, în companii timişorene”,  în„Cultură şi Comunicare.com”, nr. 4, an IV, 2010, Academia Română, Filiala Timişoara;
·	„Managementul situaţiilor de criză şi comunicarea. Studiu de caz: Ziua de Vest”, Proceedings, CD, Conferinţa FEAA a doctoranzilor în management (2010);
·	“Leadership şi comunicare în organizaţii locale (ELBA şi Bega Grup)”, în “Cultură şi Comunicare.com”, nr. 3, an III, 2009
·	„Imaginea României din perspectiva evenimentelor din Italia, cazul Mailat, noiembrie 2007”, Academia Română, Timişoara (2008);
·	 „Limbajul agresiv în mass-media, formă de poluare în comunicare”, Academia Română, Timişoara (2006);
·	„Codurile etice în comunicare şi societatea modernă”, Timişoara (2006);
·	„Rolul comunicatorilor în crearea imaginii de lider”, Analele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, Secţiunea a XII-a, „Cultură, Comunicare şi Formarea Opiniei publice. Mass-Media şi Administraţia Publică Locală”, pagina 73, Arad (2006);
·	„Eficientizarea instituţională a schimburilor cultural-ştiinfice transfrontaliere”, Anuarul Cercului de Socio-Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara (2006);
·	Suport de curs: „Etica în comunicare şi jurnalismul politic”, Universitatea „Vasile Goldiş”, Facultatea de Jurnalism şi Comunicare, Arad (2006);
·	„Rolul jurnalismului de investigaţie în democraţie”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, publicaţie internă: „15 ani de învăţământ superior”, secţiunea a XII-a, „Mass-media, Puterea politică contemporană şi Societatea civilă”, pagina 67 (2005);
·	 „Rolul jurnaliştilor în democraţia participativă”, lucrare publicată în cadrul programului International Visitor, organizat de Departamentul de Stat al SUA (iunie – iulie 2004);
·	„Imaginea evenimentelor publice şi respectarea normelor de etică jurnalistică”, Zilele Presei Economice Timişorene, CCIAT (iunie 2004);
·	„Imaginea Europei din perspectiva jurnalistului român”, Zilele Europei, Şcoala de Înalte Studii Europene, Timişoara (iunie 2004);
·	„Jurnalistul şi campania electorală”, Zilele Academice ale Aradului, Universitatea „Vasile Goldiş”, University Press, Arad, secţiunea a II-a, „Tipologia Mass-Media contemporană, pagina 15 (mai 2004);
·	Suporturi de cursuri, Centrul de Comunicare „Focus Vest”, finanţat din fonduri Phare, publicate în volumul: „Relaţiile publice: Practici, coduri şi interferenţe” (2003);
·	„Imaginea României din perspectiva aderării la Uniunea Europeană”, volum de prezentări, „Academia Română”, Timişoara (2000); 
·	„Jurnalismul de investigaţie şi impactul la nivelul instituţiilor locale”: capitol în cadrul cărţii „Omagiu adus profesorului Ion Iliescu”, editura Presa Universitară Română (1999); 
·	„Motivarea pozitivă şi imaginea internă a organizaţiilor”, Analele Universităţii Banatului, Timişoara, Editura Universităţii Banatului (1998);
·	„Imaginea presei locale”, Analele Universităţii Banatului, Timişoara, Editura Universităţii Banatului (1996);
·	„Instituţii moderne locale, din perspectiva aderării la UE”, lucrare de disertaţie, Şcoala de Înalte Studii Europene, Universitatea de Vest, Timişoara (2001);





Cărţi publicate:

·	Lia Lucia Epure, „Timişoara, între Europa şi Orient”, Editura Brumar, Timişoara, 2009;
·	„Viziune modernă asupra elementelor de management, comunicare şi logistică în organizaţii” : Marian Liviu Mocan, Lia Lucia Epure şi Camelia Mocan, Editura Brumar, Timişoara, 2008;
·	Lia Lucia (Petric) Epure,  „Regele Mihai. Un surâs care nu se vede”, Editura Brumar, Timişoara, 2006, reeditată la Editura Brumar, 2007, reeditată la Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2009;
·	„Relaţiile Publice: Coduri, practici, interferenţe” : Thomas Achelis , Lia Lucia Epure, Ton Veen, Robert Şerban, Marcel Tolcea, Constantin Mărăscu, Cornel Bogdan, Şerban Foarţă, Dona Tudor, Editura Mirton, Timişoara, 2004;
·	„Moduri şi mode”, publicistică, Editura Mirton, 2001.




Implicarea în activităţi civice şi asociaţii neguvernamentale:

·	Manager proiect, Campania „Nu te pune cu timişorenii!” (11 Martie 2009 – 11 Martie 2010);
·	Membru fondator al Asociaţiei Europene a Jurnaliştilor Condamnaţi Abuziv (2003 – prezent); 
·	Vicepreşedinte al Clubului Rotary, Timişoara (2010 – 2011); 
·	Membru în Grupul Network al Institutului Media din Düsseldorf, în România (2001);
·	Vicepreşedinte în Uniunea Federaliştilor Europeni din România  (1995 – prezent);
·	Preşedinte executiv, Uniunea Europeană Banat din România (2011);
·	Membru în bord, Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (2001 – prezent);
·	Vicepreşedinte în Societatea Timişoara (1991 – 1996);
·	Vicepreşedinte al Asociaţiei Jurnaliştilor Francofoni, filiala Timiş (1995 – prezent);
·	Membru al Asociaţiei Presei Timişorene;
·	Preşedinte al filialei Asociaţiei ARIADNA (femeile jurnalişti din România), la Timişoara (1999 – prezent).



Limbi străine cunoscute:

·	Franceză  – foarte bine;
·	Engleză – foarte bine;
·	Italiană  – conversaţional.


