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Informaţii personale  

Nume / Prenume  Macovei Ada Alexandrina 

Adresă(e)  Str. Ion Pillat nr. 4, sc. D, ap. 1, Botoșani, 710345, România 

Telefon(oane)  Mobil: 004-0742.072.252 

Fax(uri) - 

E-mail(uri)  ada_macovei@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi)  Română 

  

Data naşterii  20.02.1977 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă / Domeniul 
ocupaţional 

  INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL 
  Inspectoratul școlar județean Botoșani 

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 

 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

  2002 - prezent 

  Profesor pentru disciplinele: chimie, economie, educație antreprenorială, educație socială 
  Doctor în chimie (anul 2009), gradul didactic I (anul 2010) 

Predarea chimiei, educației sociale, economiei și educației antreprenoriale, la nivel gimnazial și liceal 

  Profesor titular al Școlii Gimnaziale nr. 11 Botoșani și al  

  Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” Botoșani 

  Alte unități de învățământ la care am activat:  

  Școala Generală nr. 10 Botoșani,  Colegiul  Național „August Treboniu Laurian” Botoșani, 

  Școala Generală nr. 4 Botoșani, Grup școlar de Industrie ușoară, Grup școlar „Elie Radu” Botoșani 

➢ Învățământ, educație 
 

Perioada   Martie 2009 – Mai 2012, Septembrie 2021-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inspector școlar general al Inspectoratului școlar al județului Botoșani 
 
Iunie 2020 – august 2021 
Inspector școlar general adjunct al Inspectoratului școlar al județului Botoșani 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  
➢ Aplicarea în județ a strategiilor și politicilor educaționale ale Guvernului şi Ministerului educației, 

cercetării, tineretului şi sportului, asigurarea fluxului informațional, a colaborării cu instituțiile  și 
cu autoritățile de interes local, județean, național sau internațional 

 
➢ Organizarea, conducerea și coordonarea activității Inspectoratului școlar, proiectarea si 

implementarea planului managerial, analiză, control și optimizare, elaborare de strategii și de 
instrumente de aplicare 

 
➢ Asigurarea managementului la nivelul Inspectoratului școlar al județului Botoșani, coordonarea 

activității unităților de învățământ din județ 
 

➢ Implicarea și motivarea personalului din subordine în realizarea sarcinilor specifice, la 
standardele de performanță solicitate, proiectarea și implementarea de proceduri operaționale  

 
➢ Monitorizarea, evaluarea și controlul activităților de inspecție școlară, a concursurilor pentru 

ocuparea posturilor/catedrelor vacante, a evaluărilor naționale la clasa a VIII-a, a admiterii în 
licee și a evaluărilor la sfârșitul clasei a XII-a – examen de bacalaureat, având diferite roluri: 
evaluator, membru în comisii, vicepreședinte, președintele comisiei județene de contestații 

 
➢ Președinte al Consiliului de administrație al Inspectoratului școlar al județului Botoșani 

 
➢ Președinte/vicepreședinte/membru/evaluator/monitor în comisii județene constituite pentru 

organizarea și desfășurarea de evaluări, concursuri, olimpiade, proiecte educaționale, 
simpozioane, manifestări culturale, sportive și educative 

 
2004 - prezent  
 
Manager/expert/coordonator/membru echipă/lector/formator - proiecte structurale/europene 
 
Coordonarea de activități, proiecte și programe locale, regionale, naționale  
 

• Expert pe termen lung - Manager de proiect (multiregional) pentru proiecte strategice, 
POSDRU: Proiect ID 57406 “Competență, profesionalism și dimensiune europeană prin 
integrarea TIC în actul educațional” și Proiect ID 63576 “Formarea continuă a profesorilor de 
Limba Româna în societatea cunoașterii”, Proiect ”Împreună pentru o mai bună integrare 
educațională a copiilor cu cerințele educaționale speciale” RO-MD, aplicant Inspectoratul școlar 
al județului Botoșani 
 

• Coordonator echipă – POSDRU Proiect ID 63199 „Școala românească – mediu incluziv” și 
POSDRU Proiect ID 62517, “Formarea continuă a profesorilor de chimie  în societatea 
cunoașterii”, aplicant Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu, jud. Gorj 
 

• Expert pe termen scurt în proiectul POSDRU „Salvaţi copiii de abandon şi neintegrare” 
SCAN, ID 61264 și în proiectul POSDRU „Cerinţe educaţionale pentru toţi – CESPET, ID 
60655, aplicant Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, jud. Iasi 

 

• Expert pe termen lung în cadrul proiectului POSDRU, „Reţea de formare continuă a cadrelor 
didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0. în aria curriculară 
Matematică şi ştiinţe ale naturii”, ProWeb,  ID 141587, aplicant Universitatea „Stefan cel Mare” 
Suceava, jud. Suceava 
 

• Membru în echipa de gestiune a proiectelor cu finanțare europeană: Proiectul  Comenius 
Regio, LLP “Enrichment of teaching methods of Romanic languages as the mother tongue 
language”, nr.10-PR-05-BT-RO,IT, Proiectul de parteneriat pentru învăţare Grundtvig „Europe 
et partage”, nr. GRU-09-P-LP-148-BT-FR.,Proiectul Erasmus+ „From Knowledge to 
Competences”, nr. de referință 2017-1-RO01-KA219-037318 

 

• Formator în proiectul POCU – „Competitivitatea afacerilor prin dezvoltarea resurselor umane”, 
cod SMISS 2014+117963, al ADL Progres Neamț, pentru cursurile de Competențe 
antreprenoriale şi Manager de proiect  

 
• Participant la cursuri și proiecte europene, cu stagii de formare continuă în ţară și în 

străinătate: România – , Germania – 2005, Marea Britanie – 2009, Franța - 2009, 2010, 2011, 
Austria - 2010, 2011, Italia – 2010, 2011, Turcia - 2011, 2014, Polonia – 2018, Spania -  2021 
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Numele şi adresa angajatorului   Inspectoratul școlar al județului Botoșani  

  Str. Nicolae Iorga nr. 28, 710213, Botoșani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ➢ Învățământ, educație 

 
Perioada 

 
01.01. 2004 – 31.12. 2008  

Funcția sau postul ocupat  
 
 
Activități și responsabilități principale 

   Expert în educație, Coordonator județean al Proiectului pentru învățământul rural, proiect al 
Guvernului României, cofinanțat de Banca Mondială 

    
   Locul II în primul an de proiect, locul I în anii următori, la nivel național, în ceea ce privește numărul de 

granturi implementate de școlile din județ – 55 granturi 

    Peste 200 de cadre didactice din mediul rural au beneficiat de reconversie profesională 
   la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, în perioada 2006-2009. 

Numele şi adresa angajatorului   Ministerul educației, cercetării şi tineretului – Unitatea de Management a proiectului pentru    

  învățământul rural (UMPIR),  București, str. Spiru Haret, nr. 10-12, prin Inspectoratul școlar al județului  

  Botoșani , Str. Nicolae Iorga nr. 28, 710213, la Unitatea județeană de Implementare a    

  Proiectului pentru  Învățământul Rural (UJIP) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ➢ Învățământ, educație 

 
 

Educaţie şi formare  

Perioada 2008 - 2011 

Calificarea / diploma obținută Licență în Științe economice / Diplomă  
Facultate/specializare acreditată 
Management 

Numele și tipul instituției de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret” București 
Facultatea de Management Brașov, specializarea Management 

 
 
Perioada 

 
 
2003-2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Chimie / Diplomă 

Disciplinele principale studiate  Chimie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Chimie 

 
 
Perioada 

   
   
  2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Master în Management / Diplomă 

Disciplinele principale studiate  „Dimensiunea europeană a managementului organizației” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea “Spiru Haret” București 

 
 
Perioada 

 
 
2000-2002 

Calificarea / diploma obţinută Master în Chimie / Diplomă  

Disciplinele principale studiate  „Sinteza, structura și radioactivitatea compușilor anorganici și radiochimici” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Chimie 

 
 
Perioada 

 
 
1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută    Licență în Chimie / Diplomă  

Disciplinele principale studiate  
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

  Chimie 
   
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Chimie 
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    Specializări recunoscute de Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor  
  vârstnice, Ministerul educației naționale și cercetării științifice/ Ministerul muncii, familiei și 
  egalității de șanse/Ministerul educației, cercetării și tineretului: 
 

• Competențe antreprenoriale, 100 ore de formare, 2018 

• Expert achiziții publice, 40 ore de formare, 2017 

• Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, 45 ore de formare, 2015 

• Formator de formatori, 54 ore de formare, 2011 

• Formator, 50 ore de formare, 2010 

• Manager de proiect, 120 ore de formare, 2008 

    Atestate de formare continuă a personalului didactic, obținute ca urmare a absolvirii programelor    
   de formare, în următoarele domenii/teme de interes: 

• Profesor în Online, 30 ore de formare, mai 2020 și după acreditarea cursului, participare și 
absolvire, cu obținerea a 15 CPT, noiembrie-decembrie 2020 

• CRED – chimie, CCD Botoșani, 30 CPT, 2019 

• Compasiune și acțiune – program de prevenire a bullyingului în școală, 15 credite 
profesionale transferabile (CPT), 60 ore de formare, 2019 
 

• Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în 
învățământul preuniversitar, 15 CPT, 60 ore de formare, 2019 

 

• Competențe în evaluare a cadrelor didactice pentru examene și concursuri naționale, 30 
CPT, 121 ore de formare, 2018 

 

• Leadership și management in organizațiile școlare, 30 CPT, 120 ore de formare, 2018 
 

• Personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat – promotor al 
învățării pe tot parcursul vieții, 5CPT, 2015 

 

• Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri, 11 CPT, 44 ore de 
formare, 2014 

 

• Abilitare curriculară în chimie, 25 CPT, 89 ore de formare, 2013 
 

• Înregistrarea electronică a autoevaluării, 5 CPT, 2013 
 

• Competență, inovație și profesionalism prin TIC, 40 CPT, 160 ore de formare, 2012 
 

• Managementul carierei didactice, 25 CPT, 89 ore de formare, 2012 
 

• TIC Chimie, 10 CPT, 40 ore de formare, 2011 
 

• Privim către viitor – e - Chimie, 25 CPT, 89 ore de formare, 2011 
 

• Controlul calității în școală, 5 CPT, 20 ore de formare, 2011 
 

• Formarea de specialiști în evaluarea INSAM, 7 CPT, 28 ore de formare, 2011 
    
  Cursuri susținute în calitate de lector/formator: 
 

• Competențe antreprenoriale, 50 ore, ADL Progres, județul Neamț, 2019 

• Manager de proiect, 60 ore, 2 serii, ADL Progres, județul Neamț, 2018 

• Managementul instituțiilor educaționale, 2 serii, 92 ore - modulele: Management de proiect, 

Proiectarea, managementul și evaluarea programelor educaționale, Managementul resurselor 

din instituțiile de învățământ, Școala și comunitatea, organizate de CCD Botoșani, 2010-2012 

• Școala o necesitate, nu doar un drept, 54 ore, Asociația Tineri pentru viitor București, 2011 

• Management instituțional, 25 ore, Casa corpului didactic Botoșani, 2009 
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Aptitudini, competențe personale  

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză , limba franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 Utilizator independent B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  B2 Utilizator independent B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Competenţe şi abilităţi sociale  ➢ Abilități de comunicare în limba română și în limbile străine enumerate anterior, capacități de 
lucru în echipă, competențe organizatorice dezvoltate, abilități de coordonare, de analiză, de 
sinteză, de control, de muncă în condiții de stres, disponibilitate pentru program prelungit. 

➢ Atitudini de toleranță și de respect față de diferențele interpersonale, culturale și religioase, 
dezvoltate în contextul activității cu persoane aparținând diferitor medii, culte, etnii, naționalități. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Competențe în gestionarea resurselor umane, financiare, materiale și economice, datorate 
următoarelor roluri deținute până în prezent:  
- Inspector școlar general/ Inspector școlar general adjunct 
- Expert în educație în cadrul Proiectului pentru învățământul rural 
- Profesor – activitate de planificare, monitorizare, raportare, flux predare-învățare-evaluare 
- Formator de formatori, formator local și național pentru adulți și copii/tineri 
- Formator de mentori și Mentor 
- Membru al Corpului național de experți în management educațional, seria 2012 
- Expert in Corpul experților al Corpului de control al Ministerului educației naționale, seria 2018 
- Manager proiect, coordonator județean și membru în echipele de gestiune, expert pe termen scurt 
sau lung cu atribuții din cele mai diverse cu privire la educație, învățământ, formare inițială sau 
continuă, pe tot parcursul vieții 
- Participant la activități de formare, schimburi de bune practici, proiecte locale sau europene diverse 
-Specializări: Competențe antreprenoriale, Expert scrierea proiectelor, Expert achiziții publice, Manager 
proiect, Formator, Formator de formatori – specializări și calificări certificate  
- Participant la stagii de formare/conferințe, simpozioane/cursuri în județ, în țară si in străinătate 
- Metodist al Inspectoratului școlar al județului Botoșani – chimie  
- Membru în Consilii  consultative – chimie și activități educative 
- Responsabil/membru CEAC – Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității  
- Responsabil al Comisiei pentru formare continuă și perfecționare din școală, având responsabilități în 
ceea ce privește resursa umană  – gestionare baze de date, înregistrare, aplicare și interpretare 
chestionare nevoi de formare, diseminare informații și oportunități de formare, posibilități de înscriere la 
cursuri, control și supraveghere formare, acordarea de consultanță în vederea parcurgerii 
cursurilor/modulelor de formare adecvate, raportare periodică conducerii școlii și Inspectoratului școlar 
al județului Botoșani                                                                                               

Competenţe şi aptitudini tehnice 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 
 

- Competențe în utilizarea calculatorului  (Word, Excel, PowerPoint etc.)  

- Competențe în utilizarea platformelor educaționale Teams, Classroom, a unor aplicații și 
instrumente de comunicare la distanță: Zoom, Cisco Webex  

- Abilități în utilizarea noilor tehnologii, certificate în urma absolvirii cursurilor :  

- Profesor în Online, 30 ore de formare, mai 2020 și după acreditarea cursului, participare și 
absolvirea cursului acreditat, cu obținerea a 15 CPT, noiembrie-decembrie 2020, Digital Nation, FSLI 

- CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți –CCD Botoșani, 30 CPT, 2019 

- Competențe în evaluare a cadrelor didactice pentru examene și concursuri naționale, CCD 
Botoșani, 30 CPT, 2018 

- Leadership și management în organizațiile școlare, ProEuroCons, 30 CPT, 2018 

- Competență, inovație și profesionalism prin TIC, 40 CPT, 160 ore formare, 2012 

- TIC Chimie, 10 CPT, 40 ore de formare, 2011 

- Privim către viitor – e - Chimie, 25 CPT, 89 ore de formare, 2011 

 

Permis(e) de conducere    Categoria B, anul 1997 
  

  

Informaţii suplimentare Anexe – pot fi anexate acte doveditoare  


