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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Supeala Laura 
Adresă(e) Str.Armoniei, Nr. 44A, or. Breaza, Prahova. 

Telefon(oane)  Mobil:   0732094474 
 

Fax(uri)  
E-mail(uri)  laura.dennis32@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 31.10.1982 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
 
 

 Domeniul ocupaţional 

Şcoala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”, Cornu, Prahova 
 
 

Educaţie 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 13.06.2016 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management  
 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”, Cornu, judeţul Prahova; 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
  

Perioada 01.09.2014 – 13.06.2018 
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular pe catedra de Limba engleza 

Activităţi şi responsabilităţi principale Educaţie 
Responsabil comisia metodica a dirigintilor si Coordonator proiecte si programe scolare si 
extrascolare la Şcoala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”, Cornu, judeţul Prahova; 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
  

Perioada 01.09.2008 – 31.08.2014 
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Educaţie 
Responsabil comisia de notare ritmica la Şcoala Gimnazială „Matei Basarab”, Brebu 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială „Matei Basarab”, Brebu, judeţul Prahova; 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
  

nicol
Highlight

nicol
Highlight



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

2 

 
 

Perioada 

 
 
01.09.2007 – 31.08.2008 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular detasat 
Activităţi şi responsabilităţi principale Educaţie 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Ploiesti, judeţul Prahova; 
Şcoala Gimnazială „Unirea”, PLoiesti, judeţul Prahova; 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
  

Perioada 01.09.2006 – 31.08.2007 
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular detasat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Educaţie 
                Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic ‚Petru Cercel”, Targoviste, judetul Dambovita 

Seminarul Teologic Ortodox „Ioan Gura de Aur”, Targoviste, judetul Dambovita 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 

  
Perioada 01.11.2005 - 31.08.2006 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 
Activităţi şi responsabilităţi principale Educaţie 

                Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic ‚Petru Cercel”, Targoviste, judetul Dambovita 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
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Educaţie şi formare 
 
                                                  Perioada 
                    Calificarea/diploma obtinuta 
              Disciplinele principale studiate /      
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
                                             
                                                Perioada 
                    Calificarea/diploma obtinuta 
              Disciplinele principale studiate /      
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
 
 
                                                  Perioada 
                    Calificarea/diploma obtinuta 
              Disciplinele principale studiate /      
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
 
                                                  Perioada 
                    Calificarea/diploma obtinuta 
              Disciplinele principale studiate /      
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
 
 
                                                 Perioada 
                    Calificarea/diploma obtinuta 
              Disciplinele principale studiate /      
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
             

 
 
 
 
 
2021 
Grad didactic I 
 Limba engleza, metodica predării limbii engleze, psihopedagogie 
   
Universitatea Petrol –Gaze, Facultatea de Litere 
 
 
 
2019-2021 
Masterand 
Management Educational 
 
Universitatea Tehnica De Constructii Bucuresti 
 
 
 
 
2021 
Predare online – bune practici din Bruxelles 
 
 
Sc. Vivid Education & Management in parteneriat cu Productions Associees ASBL 
 
 
 
2021 
Consilier pentru Dezvoltare Personala 
Org. Activ. Proprii, Dezv. Carierei, Investigarea situatiilor problema, Explorarea solutiilor potentiale ale 
situatiilor problema, Crearea spatiului de interactiune cu persoanele consiliate, Consilierea privind 
modalitatile de dezvoltare personala 
SC. Emoti PSY CENTER SRL 
 
 
 
2018 
 
Membru al Corpului National de Experti in Management Educational,  
seria 13 
 
Ministerul Educatiei 
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Perioada 
                                                   Perioada 

                Calificarea / diploma  obţinută 
Disciplinele principale studiate/ competenţe 
 profesionale dobândite 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
 furnizorului de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 
                                         
 
                                                   Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

   
 
2018 -2019 
Adeverinta 
 
 Abilitarea curriculara pentru nivelul gimnazialla disciplina Limba engleza 
C.C.D. Prahova 
 
 
 
 
 
2018 -2019 
Adeverinta 
 
Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor si elevilor 
 
Go Ahead 

 
Perioada 

  
 28.03.2017-10.04.2017 

Calificarea / diploma obţinută   Adeverinţă 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
  Cursul de perfecţionare „Formator” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  S.C. School Consulting S.R.L. 

  
Perioada   Noiembrie 2016 – Februarie 2017 

Calificarea / diploma obţinută   Adeverinţă 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
  Programul de formare continuă „Leadership şi management în educaţie” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  S.C. Dotis Training S.R.L. 

  
Perioada   28 – 30.08.2017 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de acordare a gradului didactic II 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
  Limba engleza, metodica predării limbii engleze, psihopedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Petrol –Gaze, Facultatea de Litere 
 

  
Perioada   Martie – Iulie 2013 

                   Calificarea / diploma obţinută „Profesionalizarea carierei didactice- Noi competente pentru actoriai schimbarilor in educatiedin 
judetele Braila si Prahova” 

               Disciplinele principale studiate /     
         competenţe profesionale dobândite 

Managementul clasei de elevi-gestionarea situatiilor de criza 
Formarea competentelor IT in procesul didactic 
Proiectarea si implementarea curriculumului centrat pe competente 
Metode interactive de predare - invatare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Petrol Gaze”, Ploiesti,  
C.C.D.Prahova 
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Perioada 

 
 
 
 
 
2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a gradului „Definitiv” 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Limba engleza, metodica predării limbii engleze, psihopedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Petrol – Gaze, Ploiesti, Facultatea de Litere 
 

  
                                                     Perioada 01.10.2001 – 20.07.2005 
                     Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a „Departamentului pentru pregătirea personalului didactic” 
                 Disciplinele principale studiate /                       
           competenţe profesionale dobândite 

Psihologie şcolară 
Introducere în pedagogie 
Teoria şi metodologia instruirii 
Metodică 
Practică pedagogică 

    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    
                             / furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret”, Bucuresti 

  
                                                     Perioada 2011-2014 
                     Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta 
                 Disciplinele principale studiate /                       
           competenţe profesionale dobândite 

Limba si Literatura Romana – Limba si Literatura Franceza 

     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    
                             / furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret”, Bucuresti 

  
                                                     Perioada 2001 - 2005 
                     Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 
                 Disciplinele principale studiate /                       
           competenţe profesionale dobândite 

Limba si Literatura Engleza – Limba si Literatura Spaniola 

     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    
                             / furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, Facultatea Limbi si Literaturi Straine 

  
                                                     Perioada   1997 -2001 
                     Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Calificarea: real 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    
                             / furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza, Prahova 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

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

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Limba spaniola  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativă, sociabilă, gândire pozitivă, meticuloasă, creativă. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de învăţare şi adaptare; 
Capacitate de analiză şi sinteză; 
Capacitate de a organiza diferite activităţi; 
Aptitudinea de a lucra cu oamenii şi în echipă. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office – Word, Power Point. 

  

  

  

Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere, categoriile A, B. 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 

 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

