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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Voicu Nicoleta Marilena 

Telefon(oane) 0247 311 250 

E-mail(uri) subprefect@prefectura-teleorman.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 20.07.1978 

  

Experienţa profesională 
                                   Perioada 
        Funcţia sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi        

principale 

 
10.07.2020 – prezent 
Subprefect al Județului Teleorman 
Atribuţii în domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii 
operative a instituţiei prefectului, atribuții date prin acte normative și cele delegate 
prin ordin al prefectului, în principal, în următoarele domenii: 
a) integrarea europeană; 
b) relațiile cu sindicatele și patronatele; 
c) respectarea legilor și a celorlalte acte normative; 
d) asigurarea ordinii publice și apărarea drepturilor cetățenilor. 

Perioada  2004 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic (gr. superior) – verificarea legalității actelor, contencios administrativ 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Verificarea legalităţii actelor adoptate/emise de către autorităţile administraţiei publice  
locale; promovarea de acţiuni în instanţele de judecată; reprezentarea și susținerea 
intereselor instituţiei în faţa instanţelor de judecată de orice nivel; sesizarea organelor 
competente cu privire la unele fapte prevăzute de legea penală; exercitarea căilor de 
atac împotriva soluțiilor instanțelor judecătorești; consultaţii juridice şi elaborarea 
opiniilor juridice la solicitarea conducerii instituţiei; îndeplinirea, în condiţiile legii, a 
atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, 
parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local; participarea 
la elaborarea tematicilor de control și la desfășurarea concursurilor în vederea 
recrutării/promovării funcționarilor publici; soluționarea petițiilor; acțiuni de îndrumare, 
verificare și control a autorităților locale 

Numele şi adresa angajatorului  Instituţia Prefectului – Judeţul Teleorman 
 Str. Dunării nr. 178, Alexandria, jud. Teleorman 

Perioada  2010 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat 
  
 
 

                  Educație și formare 

 Membru în Consiliul de Administrație al Casei de Sănătate Teleorman  
 Membru în Consiliul Consultativ al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă    
Teleorman 

                                     Perioada  2013 – 2014 masterat - Carieră Judiciară 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă masterat – Facultatea de drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Științe juridice 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

 Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti  

 

 Superior – masterat 
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Perioada   
        Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate 

   /competenţe profesionale 
dobândite  

 1997 – 2001 
 Diplomă de licenţă – Facultatea de Drept 

 
 Științe juridice 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare                                                                                                                                                                              
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

 Universitatea „Gheorghe Cristea” din Bucureşti 
 
 

 superior 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  Eficienţă; seriozitate; comunicare eficientă; capacitate de autoperfecţionare și 
valorificare a experienței și cunoștințelor dobândite; capacitatea de a rezolva eficient 
problemele și de asumare a responsabilităților; spirit de inițiativă; abilități de mediere și 
negociere; curaj. 

Limba maternă   româna 

Limbi străine cunoscute Engleză, franceză 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
B2 

Utilizator  
independent 

B2 
Utilizator  

independent 
B2 

Utilizator  
independen

t 
B2 

Utilizator  
independent 

B2 
Utilizator  

independent 

Franceză  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

   
   Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 
  Adaptare la mediul multicultural și sociabilă  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Punctualitate; capacitate de a respecta termenele limită, de a analiza sarcini şi   
responsabilităţi; capacitate de a lucra în echipă; implicare activă; dinamism; capacitate 
de asimilare informaţii noi; spirit analitic; rezistenţă la stres; asumarea responsabilităţii; 
disponibilitate la program prelungit de lucru; flexibilitate; perseverenţă; aplicarea 
propriei experiențe și a cunoștințelor acumulate din experiența celorlalți. 
    Aptitudinile şi abilităţile au fost dobândite şi dezvoltate prin perfecționare personală 
continuă, prin implicarea activă la implementarea de noi metode de lucru și dezvoltare 
instituțională, precum și în calitate de reprezentant al instituţiei în instanţele de 
judecată, coordonator al colectivelor de verificare şi control, membru în diverse comisii 
constituite la nivel local, membru în comisiile de concurs pentru ocuprea funcţiilor 
publice vacante din cadrul autorităţilor publice locale, membru în Consiliul de 
Administraţie al Casei de Sănătate Teleorman, precum și în Consiliul Consultativ al 
Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Teleorman. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Nivel avansat, Word, Excel, utilizator internet, etc. 
 Deţin Certificat ECDL Complet – cursuri organizate 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 Pictură pe hârtie, sticlă, pânză, linogravură – cursuri organizate 

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

 


