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Informaţii personale  

Nume / Prenume Voicea Loredana-Mihaela 

Adresă(e) Str. 1 Decembrie, NR. 18,551093, Mediaș, Romănia 

Telefon(oane) 0767276132   

E-mail(uri) lore_voicea23@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 26.05.1973 
  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1.09.2006 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor de informatică 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactică de predare 

 Diriginte 

 Responsabil Comisie de Evaluarea și Asigurarea Calității  
 Membru al Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală 

 Membru al Comisiei pentru Prelucrarea Metodologiei privind implementarea proiectului sistemic 
Personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al 
învăţării pe tot parcursul vieţii 

 Coordonator al Comisiei pentru revista şcolii şi alte publicaţii şcolare  
 Membru al Comisiei cultural-artistice 

 Membru al Comisiei pentru oferta educaţională 

 Membru al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului 
de control managerial/intern 

 Membru al Comisiei pentru olimpiade și concursuri 

 Membru Comisia diriginţilor 
 Membru Comisia pentru simpozionul internaţional al liceului 
 Membru al Comisiei pentru verificarea documentelor şcolare şi notării ritmice a elevilor 
 Membru al Comisiei pentru oferta educaţională 

 Membru al Comisiei de organizare şi coordonare a examenelor de corigenţă, încheiere şi diferenţe 
 

Numele şi adresa angajatorului  Liceul Teoretic ”Axente  Sever ”, str. Avram Iancu, nr.18, Mediaș, jud. Sibiu, http://axente.ro/   

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
 

Perioada 1.09.2003 – 31.08.2006 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de informatică 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactică de predare 

 Diriginte 

 Secretar al Comisie de Evaluarea și Asigurarea Calității  
 Membru al  Comisiei diriginţilor 
 Membru al Comisiei pentru verificarea documentelor şcolare şi notării ritmice a elevilor 
 Membru al Comisiei de organizare şi coordonare a examenelor de corigenţă, încheiere şi diferenţe 

Numele şi adresa angajatorului  Grup Școlar Agricol ”Timotei Cipariu”, str. Timotei Cipariu, nr. 9, Dumbrăveni, jud. Sibiu   
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
 

Perioada 1.09.2001 -.31.08.2003 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de informatică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare 

Numele şi adresa angajatorului Școala Națională de Gaz,  str. Metanului, nr. 1, Mediaș, jud. Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
 

Perioada 1.09.2000 -.31.08.2001 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de informatică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare 

Numele şi adresa angajatorului Clubul copiilor,  str. Republicii, nr. 84, Segarcea, jud. Dolj  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
 

Perioada 1.10.1999 -.31.08.2000 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare 

Numele şi adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII, Galiciuica, jud. Dolj  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1.10.2017-10.06.2019 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Master MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA ”LUCIAN BLAGA”, SIBIU 

  

Perioada 13.06.2015-29.08.2015 

Calificarea / diploma obţinută ATESTAT DE FORMARE CONTINUĂ 28.10.2015 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

MANAGEMENT ȘCOLAR ADAPTAT LA REALITĂȚILE SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIV. ”SPIRU HARET”, CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 

  

Perioada 26.10.2010-1.11.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire, nr. 896/1.11.2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. DOCTUS SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare / formare continuă 

  

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență, nr. 3126/29.06.2000 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică-Informatică 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

  

Perioada 1987-1991 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat, nr. 585/35 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil electrotehnic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

LICEUL INDUSTRIAL BĂILEȘTI, DOLJ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă;  
- capacitate de a antrena şi motiva echipa din care fac parte pentru a obţine rezultatele dorite;  
- abilităţi de comunicare.  

 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-coordonarea lucrărilor de atesate profesională 

  

  

Permis(e) de conducere permis conducere – categoria B 

 


