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Curriculum vitae 

 

Nume/ Prenume  CACE CORINA 

   

     

E-mail   corina.cace@unibuc.ro 

   

 

Naţionalitate  Română 

Data şi locul naşterii 

 

 

 

 

 

 

Perioada 

Numele și adresa 

angajatorului 

Tipul activității sau sectorului 

de activitate 

Funcția 

Principalele activități și 

responsabiltăți 

 15.02.1966, BRAŞOV 

 

 

 

  

 

 

01 octombrie 2021- în prezent 

Universitatea din București 

Facultatea de Sociologie și Asistență socială 

Activitate didactică- sector public 

 

Lector universitar doctor abilitat   

Predare, seminarizare, evaluare 

 

 

  

Perioada  01 octombrie 2013- 30 septembrie 2021 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

 Cercetare şi educaţie- sector public 

Funcţia  Profesor universitar doctor (abilitat din 2017 domeniul Economie și din 2020 

domeniul Asistență socială)  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Predare, seminarizare, evaluare, iniţiere programe de formare (continuă, 

masterale), proiectare şi coordonare proiecte de cercetare;   

 

 

     

 

Perioada   octombrie 2019- iunie 2021 

Numele şi adresa 

angajatorului 

     Universitatea din București 

     Facultatea de Sociologie și Asistență socială 

Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

 Activitate didactică- sector public  

Funcţia  Profesor universitar doctor- asociat   

mailto:corina.cace@unibuc.ro
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Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Predare, seminarizare, evaluare;   

   

 

Perioada 

  

01 octombrie 2017- 2020 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Scoala Națională de Studii Politice și Administrațive 

Facultatea de Management 

Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

 Activitate didactică- sector public  

Funcţia  Profesor universitar doctor- asociat   

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 Predare, seminarizare, evaluare;   

     

 

Perioada 

  

01 octombrie 2017- 2018 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea din București 

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării 

Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

 Activitate didactică- sector public  

Funcţia  Profesor universitar doctor- asociat  

  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Predare, seminarizare, evaluare;   

   

 

Perioada 

  

1 Octombrie 2002 – 30 septembrie 2013 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

 Educaţie / sector public 

Funcţia 

 

 

 

 

 

 Conferenţiar Dr. (01.02.2008- 07.08.2017 Director DPPD); lector universitar 

dr. (2004- 2007); asistent universitar drd. (2002- 2004) 

Titular al disciplinelor: Management educaţional, Psihologia educaţiei, 

Proiectarea, Managementul şi Evaluarea proiectelor şi programelor  

educaţionale, Metode şi tehnici de cercetare în domeniul educaţiei, Comunicare 

didactică, Educație interculturală. 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi   

 predare, seminarizare, evaluare, inițiere și coordonare de programe de formare,  

organizare conferințe, coordonare proiecte de cercetare. 

   

   

 

Perioada 

  

Februarie 1994 - 30 septembrie 2002 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei 

Sociale, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

 Cercetare / sector public 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Proiectare (metodologii, activităţi, bugete) şi management de proiect de 

cercetare; 

culegere, prelucrare şi analiză date; 

elaborare şi publicare rapoarte de cercetare; 
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documentare.  

   

 

Perioada 

 

  

2001 – în prezent 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Asociaţia pentru Promovare şi Dezvoltare Socio-Economică CATALACTICA 

Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

 ONG 

Funcţia sau postul ocupat  Membru fondator 

Coordonator program 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Management organizaţional 

Management de proiect 

Organizare seminarii şi workshopuri 

Training- Formare- Consultanţă 

 

 

 

Perioada (de la – până la) 

  

 

1998 - 2000 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Evaluare 

 

Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 

 Consultanţă / public - privat 

Funcţia sau postul ocupat  Evaluator standarde ocupaţionale  

Redactor seturi de probe de evaluare 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Evaluarea standardelor ocupaţionale şi conceperea seturilor de probe de 

evaluare.  

 

 

 

                                                      

        

Perioada (de la – până la)             2010   

Numele şi tipul instituţiei 

 de învăţământ                                SC Learn & Vision SRL 

Principalele subiecte şi  

calificări însuşite                            Program de perfecţionare 

 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 

 

 

 

Perioada (de la – până la) 

 

 

      

    2008 - 2010 

      Academia de Studii Economice din Bucureşti 

         – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

Principalele subiecte şi               

calificări însuşite                           Studii universitare de masterat: „Comunicare în limba engleză                

                                                       pentru predare şi cercetare economică” 

Numele calificării primite              Master   
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Numele calificării primite              Formator 

Nivelul în cadrul  

clasificării naţionale  

(dacă este cazul)                             Cod COR 241205 

 

 

 

  

Perioada (de la – până la) 

  

1996 - 2004 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Academia de Studii Economice – Facultatea de Management 

Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

 Program doctoral 

Numele calificării primite  Doctor în Management 

 Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

Perioada (de la – până la) 

  

2003 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Academia de Studii Economice – Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic 

Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

 Curs postuniversitar 

Numele calificării primite  Absolvent curs de formare psiho-pedagogică 

Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

Perioada (de la – până la) 

  

1991 - 1995 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea Bucureşti 

Facultatea de Sociologie, Psihologie, Pedagogie, specializarea Asistenţă 

socială 

Numele calificării primite  Licenţiat   

Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

Alte cursuri de specializare 

sau formare continuă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Curs de specializare Consilier vocațional (cod COR 242315) 2015 

- Program de specializare pentru ocupaţia Manager de proiect (cod COR 

241929) Fundaţia ERGOROM 99, 2011 

- Curs de formare continuă în specializarea Managementul educaţiei la 

distanţă, Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2010 

- Curs de formare continuă în specializarea Management universitar Academia 

de Studii Economice din București, 2009 

- Program de perfecţionare pentru ocupaţia Formator (cod COR 241205) 

 

 

LIMBA MATERNĂ ROMÂNĂ 
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LIMBI STRĂINE 

CUNOSCUTE 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie 

Limba engleza C

1 

Utilizator 

experimentat 

C

2 

Utilizator 

experimentat 

C

1 

Utilizator 

experimentat 

Limba franceza B

2 

Utilizator 

independent 

C

1 

Utilizator 

experimentat 

B

2 

Utilizator 

independent 

(*) Nivelul Cadrului 

European Comun de 

Referinţă Pentru Limbi 

Străine 

      

 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

Locuiţi şi munciţi cu alte 

persoane 

 într-un mediu multicultural, 

ocupaţi o 

poziţie în care comunicarea 

este 

importantă sau desfăşuraţi o 

activitate 

în care munca de echipă este 

esenţială. 

(de exemplu cultură, sport 

etc.) 

  

 

 

• capacitate de  a lucra în echipă   

• capacităţi şi competenţe de comunicare 

• toleranţă 

• competenţe legate de  construirea şi creşterea coeziunii echipei 

• competenţe interculturale 

• sociabilitate 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAORICE 

De exemplu coordonaţi sau 

conduceţi  

activitatea altor persoane, 

proiecte şi  

gestionaţi bugete; la locul de 

muncă,  

în acţiuni voluntare (de 

exemplu în 

domenii culturale sau 

sportive) sau la 

domiciliu. 

 Competenţe, capacităţi şi aptitudini legate de management organizaţional şi 

management de proiect (ca urmare a participării directe la proiecte de cercetare 

- naţionale şi internaţionale dar şi ca iniţiator, organizator şi moderator  - 

seminarii, workshopuri, întâlniri ştiinţifice) 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

Utilizare calculator, anumite 

tipuri 

de echipamente, maşini, etc. 

 Word, Excel, SPSS 

PERMIS(E) DE CONDUCERE  Permis de conducere categoria B 

 

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

