
Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Porumbescu C. Alexandra 

Telefon(oane) 0740364309 

E-mail(uri) alexandraporumbescu@yahoo.com   
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 29.09.1986 
  

Sex feminin 
  

Experienţa profesională  

Perioada octombrie 2011-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati de predare a seminariilor de: Sociologia Relatiilor Internationale, Comunicare, Protocol si 
Relatii Publice, Introducere in Geopolitica, Studii de Securitate, Introducere in Studii Europene, Politică 
externă și diplomație, Istoria relațiilor internaționale, Metode și tehnici de cercetare în științele sociale și 
politice, Instituții și organizații internaționale.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de științe sociale, Specializările Relaţii Internaţionale și studii 
europene și Științe politice 

  

Perioada octombrie 2010-octombrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati de predare a seminariilor de: Sociologia Relatiilor Internationale, Comunicare, Protocol si 
Relatii Publice, Introducere in Geopolitica, Studii de Securitate, Introducere in Studii Europene. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Catedra de Istorie 

Perioada 18.04.2011-18.04.2012 

Funcţia sau postul ocupat Membru in echipa 

Activităţi  Contractul de cercetare stiintifica: Instanta de judecata. Ipostaze juridice, sociale si comunicationale. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Departamentul de Cercetare Stiintifica. 

Perioada Noiembrie 2008 – noiembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Inspector Asistent, Serviciul Programe Proiecte 

Activităţi şi responsabilităţi principale Identificarea surselor de finantare pentru dezvoltarea proiectelor din fonduri nerambursabile 
Intocmire cereri de finantare pentru proiecte finantate prin fonduri nerambursabile 
Activitati de implementare a proiectelor 
Colaborare cu grupul tinta in cadrul proiectelor, respectiv beneficiarii directi ai proiectelor 
Intocmirea si gestionarea dosarelor beneficiarilor 
Redactarea si gestionarea corespondentei cu diverse institutii 
Redactarea de rapoarte si situatii referitoare la activitatea desfasurata 
Indosariere si arhivare documente 

Numele şi adresa angajatorului Directia Generala de Asistenta sociala si Protectia Copilului Dolj, Craiova, str. Amaradiei 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Octombrie 2010- decembrie 2013 
Diploma Doctor.  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sociologie, Sociologia migratiei. Titlul tezei de doctorat: Migrația românilor în Germania 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Scoala Doctorala de Sociologie 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

13-17 februarie 2012 
Diploma  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă 
şi protecţia mediului 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

14-18 februarie 2011 
Diploma  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul cercetarii avansate si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Octombrie 2009- septembrie 2010 
Diploma Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept privat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative 

                                        Perioada Octombrie 2008-Iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diploma Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istoria Ideii de Europa 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinte Sociale 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Octombrie 2005- Iulie 2009 
Diploma Licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Octombrie 2005- Iulie 2008 
Diploma Licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Relatii Internationale si Studii Europene 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinte Socio-Umane 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Septembrie 2001- Iulie 2005 
Diploma Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Engleza, matematica-informatica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul National Carol I, Craiova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Limbi Straine  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

  

 Engleza 
 
Spaniola 
 
Germana 
 
Franceza 

Foarte bine 
 
Foarte bine 
 
Mediu 
 
Mediu 

Foarte bine 
 
Foarte bine 
 
Mediu 
 
Mediu 

Foarte bine 
 
Mediu 
 
Mediu 
 
Mediu 



Competenţe şi aptitudini tehnice Abilitati foarte bune de comunicare in limba engleza, am dobandit certificatul Cambridge cu 
calificativul A -  Excellent. 
Cunostinte in domeniul juridic, precum si termenii de operare cu acestea, dobandite pe 
parcursul anilor de facultate. 
 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

  

Alte competenţe şi aptitudini  Persoană sociabilă, abilități de colaborare; organizata, ordonata si punctuala, capabila sa ma 
mobilizez pentru a respecta termenele;  am deprinderea de a invata foarte usor, de a asimila 
rapid informatii si noi metode de lucru. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 



Informaţii suplimentare 
 
 
articole/studii in extenso, 
publicate în reviste din 
fluxul ştiinţific 
internaţional principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate științifică 
 
Evoluţia sistemului de protecţie a drepturilor copilului, Revista Universitară de Sociologie, 

anul VI, nr. 1/2009. 

Studiu asupra incluziunii sociale în Uniunea Europeană, Revista Universitară de 

Sociologie anul VII - nr. 1/2010 

Political terminology in the context of globalization, Revista Studii şi Cercetări de 

Onomastică şi Lexicologie (SCOL), nr. 1-2 / 2008. 

Prestigious proper nouns in EU terminology, Revista Studii şi Cercetări de Onomastică şi 

Lexicologie (SCOL), nr.1-2/2009. 

Aspecte ale migraţiei romanilor pentru studii in Germania.Studiu de caz/ Aspects of the 

Romanian Migration for Studies in Germany. Case Study, in Revista Universitara de 

Sociologie, anul VII - nr. 2(14)/2010. 

Common aspects of the Romanian and Bulgarian migration in the European Union, în: 

The impact of EUROPEAN UNION Integration on Border Regions Craiova, 29-30 June 

2011 conference volume, ISBN 978-606-567-121-8, p. 186-193. 

  East European Migration Patterns-Romanian emigration,în Revista de Ştiinţe Politice.    

Revue des Sciences Politiques, No. 35 /2012, p. 268-275. 

     Conceptul de migraţie: repere lingvistice şi sociologice, Revista Studii şi Cercetări de                                                              

O   Onomastică şi Lexicologie (SCOL), nr.1-2/2013. 

Migraţia pentru muncă în Germania după cel de-al doilea Război Mondial, lucrare 

publicată în Analele Universității din Craiova, seria Istorie, nr. 2(22)/2012. 

The reasons for selecting Germany as a destination country for migrants, Revista 

Universitara de Sociologie, nr. 1/2013, pp. 39-44, ISSN: 1841-6578 

Defining the New Economics of Labor Migration Theory Boundaries: A 

SociologicalLevel Analysis of International Migration, în Revista de Stiințe Politice, nr. 

45/2015, pp. 55-65, Online - ISSN 2344 – 4452 ISSN–L 1584 – 224X.  

The origins and settlements of the transylvanian Saxons, în Analele Universităţii din 

Craiova, Seria Istorie, Anul XVIII, Nr. 2(24)/2013, ISSN 1224-5704, p. 11-21. 

Communication Relations of the Romanian students in Germany, în Studies on literature, 

discourse and  multicultural dialogue. Section: Communication and  public relations, ISBN 

978-606-93590-3-7, p. 272-278. 

 



conferințe internaționale 
cu sistem de selecție sau 
de peer review 

 

Drepturile şi libertăţile copilului în contextul integrării europene, susţinută în data de 

19.03.2009 în cadrul simpozionului cu tema „Drepturi şi libertăţi fundamentale. Garanţii 

constituţionale” organizat de Facultatea De Drept Şi Ştiinţe Administrative din cadrul 

Universităţii din Craiova şi Organizaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului, cu sprijinul 

Comisiei Pentru Drepturile Omului, Culte şi Problemele Minorităţilor Naţionale Din Camera 

Deputatilor. 

Migratia romanilor dupa anul 1990 si identitatea nationala susţinută în cadrul 

Simpozionului Stiintific National „Stat si Societate in Europa”, Craiova, 2011. 

Factorii Favorizatori ai Victimizării şi Creşterii Delincvenţei  Juvenile, lucrare susţinută în 

cadrul Simpozionului cu participare internaţională „Victimizarea şi Delincvenţa Juvenilă”, 

desfăşurat în data de 05.05.2011. 

Common aspects of the Romanian and Bulgarian migration in the European Union, 

comunicare susţinută în cadrul Conferintei Internationale The impact of European Union 

integration on border regions – Maximizing comparative Advantages of the Border Regions, 

29-30 iunie 2011. 

Aspecte specifice şi influenţa condiţiilor socio-economice naţionale asupra deciziei de 

emigrare din România, lucrare prezentată la Conferinţa naţională a doctoranzilor „Cercetări 

doctorale în România prin sprijin european”, Craiova, 25 februarie 2012. 

East European Migration Patterns-Romanian emigration, comunicare susţinută în cadrul 

Conferinţei Internaţionale După comunism. Estul şi vestul la analiză, Craiova, 2-3 martie 2012. 

Iniţiative europene de asigurare a respectării drepturilor cetăţenilor migranţi , lucrare 

prezentată la  Simpozionul naţional ,,Prevederi legislative interne şi internaţionale privind 

drepturile omului’’ în data de 17 mai 2012 şi publicată în volumul simpozionului. 

Prevederi legislative privind protecţia drepturilor copilului  în Uniunea Europeană, 

lucrare prezentată la  Simpozionul naţional ,,Prevederi legislative interne şi internaţionale 

privind drepturile omului’’ în data de 17 mai 2012 şi publicată în volumul simpozionului. 

Repere istorice ale migraţiei românilor în Germania/ Historical aspects of the romanian 

migration to Germany, lucrare prezentată la conferința internațională Politică. Diplomație. 

Cultură 1.0, Craiova, 10-13 aprilie 2013. 

Evoluţia pieţei forţei de muncă din România după 1989 şi influenţa ei asupra migrației 

internaționale/ The evolution of the Romanian employment after 1989 and its influence 

upon the international migration, lucrare susținută la Conferinţa naţională a doctoranzilor 

„Cercetări doctorale în România prin sprijin european”, Timișoara, februarie 2013. 

 

 

 

 
 


