
FIŞĂ DE EVIDENŢĂ PERSONALĂ 

 

Numele şi prenumele:  

POPESCU LAURA 

Încadrarea: profesor pentru învățământul preșcolar, titular 

Studii:  

a)Liceale, universitare, postuniversitare: 

- Şcoala Normală Ploieşti, anul 1994; 

- Facultatea de drept, Universitatea ,,Spiru Haret” Bucureşti, licenţă Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan 

Cuza” Bucureşti, specializarea ,,Științe Juridice”, iunie 2001; 

- Master ,,Managementul şi Evaluarea Organizaţiilor şi Programelor Educaţionale”, Universitatea Bucureşti, 

iunie 2010; 

- Master ,,Management educațional”, Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea ,,Dimitrie Cantemir”, 

București, domeniul ,,Științe ale educației”, iunie 2017. 

b)Cursuri de perfecţionare: 

- Cursul ,,Management educaţional ”, organizat Casa Corpului Didactic Bucureşti, 90 credite profesionale 

transferabile, noiembrie 2009; 

- Cursul de formare şi dezvoltare profesională-Educaţie timpurie, 25 credite profesionale transferabile, martie 

2010; 

- Cursul de Mentor, organizat de ZECE PLUS, 60 ore, martie 2010; 

- Cursul de Metodist, organizat ZECE PLUS, 90 ore, martie 2011; 

- Cursul ,,Director în Învăţământul Preşcolar, Primar, Gimnazial, Liceal”,  organizat ZECE PLUS, 60 ore, 

martie 2011; 

- Curs de  Mediator şcolar, organizat de ZECE PLUS, 60 ore, noiembrie 2011; 

- Cursul ,,Calitate în managementul unităţii şcolare”, organizat Casa Corpului Didactic București, 74 ore, 

noiembrie 2011; 

- Cursul ,,Părinţi mai buni, copii mai buni” organizat de Casa Corpului Didactic București, 30 ore, ianuarie 

2012; 

- Cursul ,,Inspecţia Şcolară- suport al dezvoltării didactice”, organizat Casa Corpului Didactic București,            

12 credite profesionale transferabile, februarie 2012; 



- Cursul ,,Abordarea creativă a curriculumului în învăţământul preşcolar”, organizat de Casa Corpului 

Didactic București, 12 credite profesionale transferabile, martie 2012; 

- Cursul ,,Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”, organizat de 

Universitatea ,,Titu Maiorescu” Bucureşti, 12 credite profesionale transferabile, septembrie 2012; 

- Cursul ,,Educația ecologică – de la teorie la practică”, organizat de Casa Corpului Didactic București,             

11 credite profesionale transferabile, noiembrie 2012; 

- Cursul ,,Gestionarea și medierea conflictelor în mediul educațional”, organizat de Casa Corpului Didactic 

București, 10 credite profesionale transferabile, decembrie 2012; 

- Cursul ,,Managementul Calității. Autoevaluare instituțională”, organizat de Casa Corpului Didactic 

București, 11 credite profesionale transferabile, martie 2013; 

- Cursul de Formator, organizat ZECE PLUS, 90 ore, martie 2013; 

- Cursul de Manager resurse umane, organizat ZECE PLUS, 100 ore, martie 2013; 

- Cursul ,,Scrierea și managementul proiectelor”, organizat de Casa Corpului Didactic București, 10 credite 

profesionale transferabile, noiembrie 2013; 

- Cursul ,,MANAGEDU – utilizarea aplicațiilor de management educațional”, organizat de SIVECO 

România, 16 credite profesionale transferabile, aprilie 2014; 

- Cursul ,,Managementul situațiilor de criză”-modulul I, organizat de Fundația Academică ,,Alumni”, 

Constanța, 15 credite profesionale transferabile, mai 2013; 

- Cursul ,,Managementul situațiilor de criză”-modulul II, organizat de Fundația Academică ,,Alumni”, 

Constanța, 15 credite profesionale transferabile, mai 2013; 

- Cursul ,,Comunicare în limbi străine”, organizat de S.C. School Consulting S.R.L., Sighișoara, 35 ore, iunie 

2014; 

- Programul de instruire ,,Management și leadership strategic în sistemul educațional european”, organizat de 

AEPEEC și FPPIE, 120  de ore, noiembrie 2014; 

- Cursul ,,Manager al sistemelor de management al calității”, organizat de Asociația Centrul de Resurse și 

Inițiative Strategice, 100 ore, decembrie 2014; 

- Cursul ,,Arhivarea documentelor școlare”, organizat de Casa Corpului Didactic București, 30 ore, ianuarie 

2015; 

- Cursul ,,Educație pentru drepturile omului și ale copilului”, organizat de Casa Corpului Didactic București, 

12 credite profesionale transferabile, februarie 2015; 

- Cursul ,,Competența comunicațională și strategiile didactice interactive în învățământul european”, 

organizat de Asociația Europeană pentru promovarea Excelenței în Educație și Cercetare, 100 ore, iunie 

2015; 



- Cursul ,,Calitate în sistemul de învățământ preșcolar”, organizat de I.S.P.E.F. Italia, 15 credite profesionale 

transferabile, martie 2014; 

- Cursul ,,De la debut la succes”, organizat de Universitatea Politehnică București, 25 credite profesionale 

transferabile, noiembrie 2013; 

- Cursul ,,Responsabil educational pentru certificarea calității în educație”, organizat de I.S.P.E.F. Italia, 20 

credite profesionale transferabile, martie 2014; 

- Programul de formare ,,Tendințe europene în formarea managerilor educaționali. Leadership strategic în 

sistemul educațional european”, organizat de AEPEEC, 120 ore, iunie 2015; 

- Cursul ,,Managementul parteneriatului școală-familie”, organizat de Casa Corpului Didactic București,                    

10 credite profesionale transferabile, decembrie 2015; 

- Cursul ,,Expert achiziții publice”, organizat de Formenerg București, decembrie 2015; 

- Cursul ,,Ce trebuie să știm despre bolile copilăriei”, organizat de C&D Medical Services Training SRL 

Oradea, 12 credite;  

- Cursul ,,Educational management, leadership and adult learning strategies”, organizat de Kaloyanova 

Centre, 45 ore, octombrie 2015;  

- Cursul ,,Comunicare eficientă şi medierea conflictelor în mediul şcolar”, organizat de Asociaţia pentru 

Dezvoltare Durabilă în Educaţie, 15 credite profesionale transferabile, noiembrie 2015; 

- Cursul ,,Învățarea mediată și creșterea capacității intelectuale”, organizat de Școala Gimnazială ,,Uruguay”, 

8 ore, ianuarie 2016; 

- Cursul ,,Creativity and innovation in educational management”, organizat de The Foundation for 

Excellence in Education and Research (Bulgaria), 10 credite, septembrie 2016;  

- Cursul ,,Educație interculturală pentru o școală nouă”, organizat de Casa Corpului Didactic București,       

15 credite profesionale transferabile, noiembrie 2016; 

- Cursul ,,Managementul activităților de proiectare a curriculumului pe competențe”, organizat de Asociația 

Europeană pentru promovarea Excelenței în Educație și Cercetare, 100 ore-12 credite profesionale 

transferabile, martie 2017; 

- Workshop ,,Balkan school in the third Millenium”, organizat de Casa Corpului Didactic București în Pieria 

County, Katerini, octombrie 2017; 

-Workchop „Educațional Values in the European Schools”, organizat Casa Corpului Didactic București, 

february, 2018; 

-Utilizarea sistemului electronic de achiziții publice (SEAP) în învățământul preuniversitar, 30 de ore, 

aprilie-mai 2018; 

-Cursul “Educație pentru acordarea primului ajutor”, organizat Casa Corpului Didactic București, 5 credite 

profesionale transferabile, 20 de ore, 8-14 iunie 2018; 



-Workshop “National Identity and Multiculturality in the European Space”, Septembrie 2018; 

-Cursul “Școală incluzivă, școală pentru toți”, organizat Casa Corpului Didactic București, 15 credite 

profesionale transferabile, 26.03.2019- 14.04.2019; 

- Cursul “Repere de aplicare a curriculumului pentru educație timpurie, acreditat prin O.M.E.N. 

NR.397/19.04.2019, 30 de credite profesionale transferabile, 14.11.2019- 11.12.2019”. 

Grade didactice: 

a)Definitivatul - 1996;  

b)Gradul didactic II - 2002; 

c)Gradul didactic I - 2006. 

Altele: 

- Membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea februarie-aprilie 2012;  

- Metodist al I.S.M.B. în perioada 2011 până în prezent. 


