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Nume / Prenume
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ONCESCU IOSIF IULIAN
Str. Prof. Nicolae Radian, Bl. O2, et. V, ap. 18, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa,
ROMÂNIA

Telefon 0040722612184
Fax E-mail iulian_oncescu@yahoo.fr ; iulian1791@yahoo.com
Web

http://fsu.valahia.ro ; www.centrulgafencu.ro ; www.cetateadescaun.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

7 iulie 1971

Sex
Locul de muncă

Domeniul ocupaţional

M
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste
Departamentul de Istorie, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte, Dâmboviţa,
România
Educație. Cercetare

Experienţa profesională
Perioada 2014-prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică. Activitate de cercetare ştiinţifică
principale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Departamentul de Istorie, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte, Dâmboviţa,
România

Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie. Cercetare
activitate
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Perioada 2004-2014
Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar

Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică. Activitate de cercetare ştiinţifică
principale

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Departamentul de Istorie, (Catedra de Istorie Arheologie-din 2008 Departamentul de
Istorie și Litere, din 2012-Departamentul de Istorie), Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35,
Târgovişte, Dâmboviţa, România
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie. Cercetare
activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

2002-2004
Asistent universitar

Activitate didactică. Activitate de cercetare ştiinţifică

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Catedra de
Istorie Arheologie, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte, Dâmboviţa, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie. Cercetare

Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

2000-2002
Preparator universitar

Activitate didactică. Activitate de cercetare ştiinţifică

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Catedra de
Istorie Arheologie, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte, Dâmboviţa, România

Educaţie. Cercetare
1999-2000
Preparator universitar suplinitor

Activitate didactică. Activitate de cercetare ştiinţifică
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Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Catedra de
Istorie Arheologie, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte, Dâmboviţa, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie. Cercetare

Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

1997-2000
Profesor Istorie-Geogafie

Activitate didactică

Numele şi adresa angajatorului

Școala Generală Cazaci, Comuna Nucet, Dâmboviţa, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie. Cercetare

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

2015-2016 (20 octombrie-20 ianuarie) beneficiar al unei burse de cercetare și
documentare obținută prin Institutul Cultural Român (bursa Lucian Blaga) la
Universitatea Castilla La Mancha, Facultatea de Litere, Departamentul de Istorie,
Ciudad Real, Spania
Atestat

Disciplinele principale studiate / Istoria Modernă a Românilor, Istoria Modernă a Spaniei, Istoria Europei, Relațiile
competenţe profesionaleromâno-spaniole în secolul XIX, Călători și călătorii (călători occidentali în spațiul
dobânditeromânesc, călători occidentali în Transilvania, Moldova și Țara Românească în secolul
al XVIII-lea, călători spanioli în Europa, călători spanioli în Orientul Europei, călători
spanioli în spațiul românesc, călători străini în Spania, călători spanioli celebri,
literatura de călătorie, călători și călătorii în diverse zone ale lumii și în Europa,
exploratori și expediții științifice).
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Castilla La Mancha, Facultatea de Litere, Departamentul de Istorie,
învăţământ / furnizorului de Ciudad Real, Spania
formare
Nivelul în clasificarea naţionalăPostuniversitar
sau internaţională
Perioada Din 2014 doctorand la Universitatea Castilla La Mancha - Ciudad Real, Spania,
Şcoala Internaţională de Doctorat, Facultatea de Litere, Departamentul de Istorie cu
tema Românii în memorialistica de călătorie a occidentalilor (secolul XVIII ) /The
Romanians in the Westerners’ Travelogues (18th century) /Los rumanos en las
memorias de viaje de los occidentales (siglo XVIII) sub coordonarea prof. univ. dr.
Porfirio Sanz CAMAÑES
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Perioada 2006-2007 doctorand la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de
Istorie și Geografie
2000-2006, doctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Istorie,
Domeniul Ştiinţe Umaniste, Specializarea Istoria modernă a românilor, (domeniul de
documentare „Viaţa politică şi relaţiile internaţionale ale românilor”); teza de doctorat
România în politica orientală a Franţei (1866-1878), sub coordonarea d-lui prof. univ.
dr. Dumitru VITCU
Calificarea / diploma obţinută Doctor în istorie, (28 septembrie 2007) cu titlul obţinut la Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava, cu distincţia CUM LAUDE
Disciplinele principale studiate / Relațiile româno-franceze în secolul al XIX-lea și la începutul sec. XX, România
competenţe profesionale în relațiile internaționale în epoca modernă, Istoria modernă a Românilor,
dobândite Relații internaționale în epoca modernă, Istoria modernă universală.
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională Postuniversitar
Perioada 2006: (1 martie - 1 iunie) beneficiar al unei burse de studii obţinută prin Oficiul
Naţional al Burselor în Străinătate (ONBSS), la Universitatea din Poitiers (Franţa),
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Arte (bursă de cercetare şi documentare)
Calificarea / diploma obţinută Atestat

Disciplinele principale studiate / Relațiile dintre România și Franţa în secolul al XIX-lea și la începutul sec. XX,
competenţe profesionale Istoria Europei, Istoria Franţei în secolul al XIX-lea și la începutul sec. XX
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de Universitatea din Poitiers (Franţa), Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Arte
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională Postuniversitar

Perioada 2005- Absolvent al cursului „Construcţia şi extindere Uniunii Europene. Studiu de
caz: politicile comunitare”, cu o durată de 5 luni, în anul universitar 2004-2005
Calificarea / diploma obţinută Certificat

Disciplinele principale studiate / Istoria Uniunii Europene, Instituțiile Uniunii Europene, Politicile comunitare
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Valahia” din Târgovişte
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Postuniversitar
sau internaţională
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Perioada 2004 : (1 martie - 26 mai) beneficiar al unei burse Socrates/Erasmus la Universitatea
din Poitiers, Franţa, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Arte (bursă de cercetare şi
documentare)
Calificarea / diploma obţinută Atestat
Disciplinele principale studiate / Relațiile dintre România și Franţa în secolul al XIX-lea și la începutul sec. XX,
competenţe profesionale Istoria Europei, Istoria Franţei în secolul al XIX-lea și la începutul sec. XX
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de Universitatea din Poitiers (Franţa), Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Arte
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională Postuniversitar

Perioada 2000-2001- Masterand al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii
„Valahia” din Târgovişte, specializarea Unitatea Istoriei Europene, media generală a
anilor de studii 9,87

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

Absolvent master

Relaţii internaţionale și unitatea europeană, Istoria ideilor și doctrinelor politice,
Unitatea europeană, Istoria Românilor, Istorie universală

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională Postuniversitar
Perioada 1993-1997- student al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii
„Valahia” din Târgovişte, Specializarea Istorie - Geografie, media generală a anilor
de studii promovaţi: 8,66, media de licenţă: 9,00, media generală 8, 83.
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Licenţiat în Istorie - Geografie
Istoriografie, Istoria Estului și Sud Estului Europei, Istorie Universală, Istoria
Românilor, Relaţiile României cu Franţa, Germania, S.U.A., Diplomaţia E și SE
Europei în secolele al XIX-XX, Geografia fizică a României, Geografia umană și
economică a României, Geografie economică generală, Geografia E și SE Europei,
Geografia Europei, Asiei și Australiei, Geopolitica României

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de Universitatea „Valahia” din Târgovişte
formare
Nivelul în clasificarea naţională Universitar
sau internaţională
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Perioada 1985-1989
Calificarea / diploma obţinută Tehnician, Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de 1987-1989- Liceul Agroindustrial Nucet, jud. Dâmboviţa,
învăţământ / furnizorului de 1985-1987- Liceul „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte, jud. Dâmboviţa.
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională Bacalaureat
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba
Limba

Competenţe şi abilităţi sociale

Română
1.franceză; 2. rusă 3. spaniolă
Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la
Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
1. Foarte bine
Foarte bine
Bine
Bine
Bine
2.
Bine
Bine
satisfăcător
satisfăcător
satisfăcător
3
Bine
satisfăcător
Bine
Bine
satisfăcător
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Comunicare uşoară, abilităţi didactice, deschidere şi flexibilitate, lucru individual și
în echipă, integrare rapidă în mediu profesional

Competenţe şi aptitudini Organizator de sesiuni și manifestări științifice naţionale şi internaţionale,
organizatorice organizator al spaţiilor destinate activităţilor didactice şi de cercetare, membru şi
responsabil în cadrul unor proiecte de cercetare, organizator al practicii studenţeşti de
specialitate
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Microsoft Office Word, Power Point, Internet

Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere
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Informaţii suplimentare
Anexe Alte burse
Cursuri de pregătire profesională
Proiecte de cercetare
Domenii de cercetare
Participari la sesiuni știinţifice naţionale şi internaţionale
Apartenenţă la societăţi ştiinţifice, profesionale şi de cercetare
Alte activităţi
Organizator, coorganizator de conferinţe, sesiuni si alte manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale
Cursuri şi seminarii susţinute (1999-2017)
Conferinţe susţinute
Recenzii/Prezentări de carte
Distincţii şi premii
Listă de lucrări

Alte burse
- 2008: (19-25 mai), bursier Socrates/Erasmus la Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia, Facultatea de Litere și Filosofie,
Departamentul de Studii Umaniste, Italia, (bursă de predare pentru cadrele didactice)
- 2013 : (2 - 9 martie), bursier Socrates/Erasmus la Universitatea Universitatea Castilla - La Mancha (Ciudad Real),
Facultatea de Litere, Departamentul de Istorie, Spania, (bursă de predare pentru cadrele didactice)
- 2016: (12-16 decembrie), bursier Socrates/Erasmus la Universitatea Universitatea Castilla - La Mancha (Ciudad Real),
Facultatea de Litere, Departamentul de Istorie, Spania, (bursă de predare pentru cadrele didactice)
Cursuri de pregătire profesională
- Absolvent al cursului „Formare auditori interni pentru sisteme de management al calităţii în educaţie”, Târgovişte,
octombrie 2006
- Absolvent al cursului „Implementarea sistemului de managementul calităţii”, Târgovişte, octombrie-noiembrie 2009.
- Participare la sesiunile de formare aferente Activităţii 8, „Elaborarea şi furnizarea unui program de instruire pentru
personalul universităţilor pentru utilizarea instrumentelor TIC dezvoltate prin proiect, precum şi pentru îndrumarea
studenţilor cu dizabilităţi în utilizarea curentă ale acestora” desfăşurate în luna aprilie 2012 în cadrul proiectului
POSDRU/86/1.2/S63951, „Dezvoltarea şi implementarea unui program pilot integrat pentru creşterea accesului în
învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi”
- Participare la „Programul de formare pentru mentoratul educaţional al studenţilor cu dizabilităţi adresat personalului
didactic al universităţilor partenere (implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare), al partenerilor, precum
şi al partenerilor sociali în educaţie” în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi implementarea unui program pilot integrat
pentru creşterea accesului în învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi”-POSDRU/86/1.2/S63951, 26-30
martie 2012, Târgovişte
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- Participare la „Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă” în cadrul
proiectului „Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în
învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standelor internaţionale de calitate ”POSDRU/86/1.2/S/60720, oct. 2013, Târgovişte.
Proiecte de cercetare
Proiect multianual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică, tip A (cod 1159 - „Europa dintr-o perspectivă periferică. O
viziune central-europeană (sec. XIX-XX)” - CNCSIS (desfăşurat în anii 2005, 2006 şi 2007- membru în echipa de
cercetare ); director proiect: prof. univ. dr. Ion Stanciu
-2012 - coordonator proiect/director - „Gemenea 500 (1512-2012)”. Aniversarea a 500 de ani de la atestarea
documentară a satului Gemenea (jud. Dâmboviţa), proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional,
Ministerul Culturii şi Patrimoniului National.
Domenii de cercetare
Călători străini despre români în sec. al XVIII-lea, Relaţiile franco-române în secolul al XIX-lea, Istoria modernă a
Românilor, România în relaţiile internaţionale în epoca modernă, Diplomaţia europeană în epoca modernă, Relaţiile
României cu Marile Puteri în epoca modernă, Istoria contemporană a României, Istorie locală
Participari la sesiuni știinţifice naţionale şi internaţionale
Sesiuni naţionale:
- 1985 - participare la Sesiunea de comunicări „Zilele Liceului Ienăchiţă Văcărescu”, cu comunicarea „Contribuţii la
cunoaşterea istoriei satului Gemenea”, Târgovişte.
- 1994 - participare la Simpozionul „Estul şi sud-estul Europei, de la lichidarea Imperiului Bizantin (1453) până în
contemporaneitate”, cu comunicarea „Sprijinul acordat de Mihai Viteazul popoarelor creştine din Balcani în procesul de
emancipare naţională”, Târgovişte.
- 1994-1997 - participări la sesiunile de comunicări ale Cercului studentesc de Istoria estului şi sud-estului european
„Victor Papacostea”, Facultatea de Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
- 2000 - participare la Sesiunea anuală a Cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi a cadrelor didactice universitare cu
comunicarea „Franţa şi Principatele Dunărene, 1853-1856”, Târgovişte, 20-21 octombrie.
- 2001 - participare la Sesiunea anuală a Cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi a cadrelor didactice universitare cu
comunicarea „Românii şi politica Franţei în sud-estul Europei, 1866-1870”, Galaţi, 1-3 mai.
- 2001 - participare la Sesiunea naţională a Cercurilor ştiinţifice studenţeşti, domeniile Istorie, Geografie, cu comunicarea
„Societatea românească în lumina rapoartelor consulare franceze de la Bucureşti şi Iaşi, în anii premergători Unirii
Principatelor (1856-1859)”, Târgovişte, 25-26 mai.
- 2001 - participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Mihai Viteazul, domn creştin, strateg militar şi întregitor de
neam”, cu comunicarea „Prima mare sărbătoare naţională a tuturor românilor: readucerea capului marelui voievod la
Mânăstirea Dealu (26 august 1920)”, Târgovişte, 7-8 septembrie.
- 2001 - participare la Sesiunea Muzeului Judeţean Târgovişte, cu comunicarea „Redeschiderea crizei orientale. Opţiunile
independenţei României în ajunul războiului din 1877-1878”, Târgovişte, 8 mai.
- 2002 - participare la Sesiunea de comunicări a Cadrelor didactice şi studenţilor, dedicată aniversării a 10 ani de la
înfiinţarea Universităţii Valahia Târgovişte, cu comunicarea „Consideraţii pe marginea chestiunii principelui străin în
raport cu procesul modernizării statului român”, Târgovişte, 7-8 iunie.
- 2003 - participare la Simpozionul „9 Mai - o zi cu profunde semnificaţii în istoria României şi în istoria Europei”, cu
tema „Redeschiderea crizei orientale. Poziţia şi pregătirea diplomatică a României pentru proclamarea independenţei,
1875-1877” Ploieşti, 8 mai.
- 2003 - participare la Simpozionul „Vocaţia Unirii la români”, cu comunicarea „Târgoviştea şi readucerea capului
marelui voievod Mihai Viteazul. Semnificaţii pentru o idee”, Târgovişte, 28 noiembrie.
- 2004 - participare la Simpozionul „Ştefan cel Mare - 500”, Târgovişte, 1 iulie.
- 2005 - participare la Simpozionul Comemorativ „Centenar C. Angelescu (1905-2000)”, Iaşi, 8 octombrie.
- 2006 - participare la Sesiunea Ştiinţifică „Vechi capitale ale Ţării Româneşti. Rolul şi locul lor în dezvoltarea societăţii
româneşti şi afirmarea Ţărilor Române”, cu comunicarea „Aducerea prinţului străin pe tronul României la 1866”,
Târgovişte, 7 septembrie.
- 2006 - participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Pontica” 2006, 1900 de ani de la cucerirea Daciei şi 140 de
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ani de la înfiinţarea Casei Regale, cu comunicarea „Franţa şi chestiunea prinţului străin la tronul României (1866)”,
Constanţa, 4-6 octombrie.
- 2008 - participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Semnificaţia actului istoric de la 27 martie 1918. Atunci şi
acum” , cu comunicarea „Congresul de pace de la Berlin şi problema Basarabiei (1878)”, Bucureşti, 11 aprilie 2008.
- 2008 - participare la Conferinţa „Unitate şi independenţă în istoria românească şi europeană” (Conferinţa studenţilor şi a
cadrelor didactice dedicată a 130 de ani de la independenţă şi 90 de ani de la Marea Unire), cu tema „Franţa şi
independenţa României (1877-1878)” - Târgovişte, 28 mai (http://www.centrulgafencu.ro/unitate-si-independenta-inistoria-romaneasca-si-universala.htm).
- 2008 - participare la Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice „Probleme actuale şi de perspectivă privind amenajarea
teritoriului naţional” - cu comunicare „Secolul al XIX-lea. Franţa şi Principatele Române în perioada 1856-1859.
Influenţe teritoriale”, Bucureşti, 17 mai.
- 2008 - participare la Simpozionul Ştiinţific Naţional „Stat şi societate în Europa”, cu comunicarea „Mărturii străine
despre români la 1877-1878”, Craiova, 14-15 noiembrie.
- 2009 - participare la Conferinţa „Unitate şi revoluţie în istoria românească şi europeană”, cu comunicările „Victor Place
şi Unirea Principatelor (1859-1866)” şi „Relaţii militare româno-franceze în perioada 1856-1859”, Târgovişte, 22 mai.
- 2009 - participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Spiritualitate bulgară în context românesc (1869-2009)” --, cu
comunicarea intitulată „Înfiinţarea Agenţiei diplomatice a României la Sofia (1879)”, Bucureşti, 10 octombrie.
- 2009 - participare la Simpozionul Ştiinţific Naţional „Stat şi societate în Europa. Crizele în istoria umanităţii” , cu
comunicarea „Problema independenţei României şi impactul ei asupra relaţiilor româno-franceze (1877-1878)”,
Craiova, 30-31 octombrie.
- 2009 - participare la Sesiunea de Studii şi Comunicări „Modernizare, Reformă şi Totalitarism în Europa secolului XX” ,
cu comunicarea „Victor Slăvescu - un portret politic”, Târgovişte, 10 decembrie.
(http://www.bjdb.ro/Sesiune%20de%20comunicari%2010%20dec%202009.htm)
- 2010 - participare la Sesiunea de Comunicări „România şi sud-estul Europei - de la preistorie la epoca contemporană”,
Sesiunea Ştiinţifică a Studenţilor şi a Cadrelor Didactice dedicată „Zilei Europei”, cu comunicarea „România şi sud-estul
Europei, 1878-1912”, 7 mai, Târgovişte. (http://arpv.wordpress.com/2010/11/28/sesiune-comunicari-stiintifice/)
- 2010- participare la Simpozionul „Diplomaţi români şi străini în România” organizat de Institutul de Istorie A. D.
Xenopol, Asociaţia Est Democraţia şi Muzeul Unirii în cadrul Zilelor Academice Ieşene, cu comunicarea ,,Edouard
Thouvenel şi românii ,, Iaşi, 17-18 septembrie.
- 2010 - participare la Simpozionul „Stat şi societate în Europa”, cu comunicarea „Schiţă de portret interbelic - Victor
Slăvescu”: Craiova, 29-30 octombrie.
- 2010 - participare la a treia Sesiune anuală de Comunicări a Asociaţiei Dobrogea - Istorie şi civilizaţie, cu comunicarea
„Franţa şi sud - Estul Europei în perioada 1875-1877”, Constanţa, 12-14 noiembrie.
- 2010 - participare la Simpozionul Naţional al Cercetării Istorice, ediţia I, cu participare internaţională „Arheologie şi
Istorie în Spaţiul Nord - Dunărean” cu comunicările „Istoriografia românească despre relaţiile franco-române din
perioada 1866-1878”; „În umbra uitării:opera inedită a lui Victor Slăvescu”, Târgovişte, 10 decembrie.
(http://arpv.wordpress.com/2011/03/08/231/)
- 2011 - participare la Simpozionul ,,Cultură, Politică şi Societate în timpul domniei lui Carol I 130 de ani de la
Proclamarea Regatului României” cu comunicarea ,,Vinovaţi sau nevinovaţi. Procesul politic de la Târgovişte (1870)”
Iaşi, 25-26 martie 2011.http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Main/simpozion_Carol+I/programsimpozion.pdf
- 2011- participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ,,Tudor Vladimirescu şi Târgoviştea” cu comunicarea Ivan
Petrovici Liprandi - istoric al mişcării de la 1821 , Târgovişte, 20 mai.
- 2011- participare la Sesiunea Naţională a Cadrelor Didactice Universitare –Istorie - ediţia I, cu comunicarea „Victor
Slăvescu – viaţa şi activitatea”, Târgovişte, 3-4 iunie.
http://arpv.files.wordpress.com/2011/07/program-sesiunea-nac89bionalc483-a-cadrelor-didactice-universitare-i6.pdf
- 2011- participare la Simpozionul Naţional ,,Drumurile lui Mihai Viteazu spre Alba- Iulia 1601 - 2011, 410 ani de la
trecerea în nefiinţă” cu comunicarea „ Memorie şi cinstire: readucerea capului lui Mihai Viteazu la Târgovişte,(1920), în
istoriografia românească, 13-15 iunie, Ceraşu, jud. Prahova. (http://arpv.wordpress.com/2011/07/08/simpozionulnational-mihai-viteazul-2/)
-2012- participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Comportamentul electoral la români : de la votul cenzitar la
votul universal” cu comunicarea Moravurile sistemului electoral în România modernă, Târgovişte, 2 februarie.
(http://arpv.wordpress.com/2012/02/04/sesiune-de-comunicari-stiintifice-comportamentul-electoral-la-romani/)
- 2012- participare la Simpozionul Ştiinţific „Nicolae Titulescu- diplomat român de anvergură europeană” cu
comunicarea Vizita lui Nicolae Titulescu în Statele Unite ale Americii (1925-1926), Craiova, 4-5 mai.
https://aosristorie.files.wordpress.com/2012/05/program_titulescu_2012-doc.pdf
- 2012- participare la Sesiunea de Comunicări a studenților și cadrelor didactice dedicată celor 20 de ani de la înființarea
Universității Valahia din Târgoviște, Secțiunea –Istorie și Arheologie, cu comunicările „Din istoria relaţiilor românospaniole : Mihail Kogălniceanu şi V. A. Urechia în Spania şi În umbra uitării (II) : opera istorică a lui Victor Slăvescu,
Târgovişte, 15 mai.
(http://arpv.wordpress.com/2012/05/13/sesiune-arpv-20-de-ani-de-la-infiintarea-universitatii-valahia-din-targoviste/)
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- 2012 - participare la Simpozionul „Stat şi Societate în Europa”, cu comunicarea „Victor Slăvescu şi problema agrară
din România la 1914”, Craiova, 10-12 octombrie.
http://cis01.central.ucv.ro/documente/anunturi/simpozion_craiova_2012.pdf
- 2012- participare la Simpozionul ,,Gemenea, trecut, prezent, viitor” cu comunicarea Gemenenii, Gemenea,com. Voinești,
județul Dâmboviţa, 27 octombrie.
- 2013- participare la Sesiunea de Comunicări a studenților și cadrelor didactice „Istorie și Arheologie în spațiul
românesc”, cu comunicarea Călători francezi despre români în secolul al XVIII-lea, Târgovişte, 27 mai.
(http://arpv.wordpress.com/2013/06/04/istorie-si-arheologie-in-spatiul-romanesc-sesiunea-de-comunicari-stiintifice-astudentilor-si-cadrelor-didactice/)
- 2013- participare la Sesiunea de Comunicări Științifice, „Mihai Viteazul – domn creștin, strateg militar și întregitor de
neam”, cu comunicarea Memorie și cinstire : discursuri rostite le readucerea capului lui Mihai Viteazul la Târgoviște (26
august 1920), Târgovişte, 19 septembrie.
- 2013 - participare la Simpozionul Științific „Stat şi Societate în Europa”, Ediția a VI-a, cu comunicarea „Mărturia lui
Ulysse de Marsillac despre societatea românească la începuturie domniei lui Carol I”, Craiova, 24-25 octombrie.
- 2013- participare la Simpozionul Interjudețean „De la Mica...la Marea Unire de la1 decembrie 1918 ”, cu comunicarea
„Alexandru Candiano-Popescu: un revoluționar de la 1870”, Schiulești, com. Izvoarele, județul Prahova, 30 noiembrie.
- 2014- participare la Sesiunea de Comunicări ştiinţifice a studenților și cadrelor didactice „Istorie și Arheologie în spațiul
românesc”, cu comunicarea Un istoric gemenean : Tudor P. Mateescu (1933-1999), Târgovişte, 2 iunie.
-2015- participare la Colocviul „Nicolae Bălcescu şi epoca sa. Perspective istoriografice şi politici memoriale” cu
comunicarea Nicolae Bălcescu şi Franţa, Memorialul Nicolae Bălcescu, Bălceşti, jud. Vâlcea, -28 martie.
-2015- participare la Sesiunea de Comunicări ştiinţifice a studenților și cadrelor didactice „Istorie și Arheologie în spațiul
românesc”, cu comunicarea Călători englezi în spaţiul românesc(secolul al XVIII-lea), Târgovişte, 4 iunie.
- 2016- participare la Sesiunea anuală de comunicări științifice a Cercului de Istorie Gheorghe I. Brătianu, Ediția I, cu
comunicarea Spania în viziunea lui Mihail Kogălniceanu, Câmpulung, 16 aprilie.
-2016- participare la Sesiunea de Comunicări ştiinţifice a studenților și cadrelor didactice „Istorie și Arheologie în spațiul
românesc” dedicată celor 150 de ani de la instituirea monarhiei în România (1866-2016) cu comunicările Semnificația
zilei de 10 mai și Carol I - un scurt portret, Târgovişte, 11 mai.
-2016- participare la Sesiunea Anuală Internațională de Comunicări ştiinţifice „Istorie și Societate”, ediția a X-a, cu
comunicarea Victor Slăvescu-economist, profesor, cercetător și om politic, Ploiești, 20 mai.
Sesiuni internaţionale:
- 2003 - participare la a IV-a Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „Românii din jurul României. Istorie şi actualitate”,
Universitatea „Ovidius” Constanţa, 30-31 mai.
- 2004 - participare la Primul simpozion internaţional ,,Limbi, culturi şi civilizaţii europene în contact. Perspective
istorice şi contemporane” cu comunicarea „Un mare diplomat francez: Edouard Thouvenel”, Târgovişte, 12-13
noiembrie.
- 2005 - participare la al Doilea Simpozion Internaţional „Limbi, culturi şi civilizaţii europene în contact. Perspective
istorice şi contemporane” cu comunicarea „Victor Place: un prieten al românilor”, Târgovişte, 6 noiembrie.
- 2007 - participare la a doua Conferinţă Internaţională Spania și România cu tema „Identitate naţională şi edificarea
statului naţional (sec. XV-XX)”, cu comunicarea „Deux relations françaises concernant la cristallisation de l’identité
moderne roumaiune envers la moitié du XIX-ème siècle ”, Târgovişte, 28 mai - 3 iunie.
(http://www.centrulgafencu.ro/the-second-spanish---romanian-conference.htm)
- 2007 - participare la Conferinţa internaţională „Europe as viewed from the margins. From World War I to present”, cu
comunicarea „Opinion publique et opinion politique roumaine pendant la guerre franco-prussienne (1870-1871)”.
Târgovişte, 12-14 decembrie. (http://www.centrulgafencu.ro/europe-as-viewed-from-the-margins.htm).
- 2008 - participare la Conferinţa Internaţională „Espana y Rumania. De las monarquias autoritarias a las democracias
(siglos XIV-XXI)”, III Seminario Internacional Hispano-rumano, cu comunicarea „Romanians’ expectations from
Constitutional monarchy in 1866”, Ciudad Real (Spania), 28-29 aprilie.
(http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=5018;http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?db=boletin.fp5&format=buscar_resulta_detalle.htm&op=eq&novedad=si&-op=eq&validado=V&-recid=34492&token=&find; http://www.oretania.es/iii-seminario-hispano-rumano-en-la-uclm/
http://www.lacerca.com/noticias/universidad/iii_seminario_hispano_rumano_uclm-17839-1.html ;
http://www.centrulgafencu.ro/user/image/programa_rumania.pdf )
- 2008 - participare la Simpozionul „Polska i Rumunia - od historycznego sesiedztwa do europejskiego partnerstwa”
(„Polonia şi România - de la vecinătatea istorică la parteneriatul european”), cu comunicarea „ Francya i Polacy w
okresie norodoqego umaciania sie Rumunow na scenie europejskiej (1848-1866) [Franţa şi polonezii în epoca afirmării
naţionale a românilor pe scena europeană (1848-1866)], Suceava, 25-26 iulie.
(http://www.tpr.pl/post/318/krzysztof-grski-polskie-jubileusze-w-suczawie/)
- 2008 - participare la Colloque du groupe franco-roumain d’historien (Relaţiile franco-române în perioada 1866-1871),
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cu tema „L’eloignement de la France et le début du réalisme dans la politique étrangère de la Roumanie (1866-1871,
Constanţa,
11-12
septembrie.
(http://www.univ-ovidius.ro/stiri-si-noutati/comunicat-de-presa-09-09-2008.php;
http://www.ziuaconstanta.ro/rubrici/actualitate/conferinta-comisiei-mixte-academice,-lipsita-de-dan-berindei.html)
- 2009 - participare la Colloque International „La politique extèrieure de Napoléon III”, cu comunicarea „ La Roumanie
dans la politique orientale de la France dans les dernières années de l’empire (1866-1870), Iaşi, 4-5 iunie.
(http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/University/Colocviuinternational_Napoleon/affichenapoleonuaic.pdf)
- 2009 - participare la Session de la Commission Mixte d’Histoire Polono-Roumaine, cu comunicarea „ Les Polonais et
les Roumains et leur rôle dans la transformation de la cause nationale en problème européen (1830-1866), Târgovişte,
10-11 septembrie. ( http://www.centrulgafencu.ro/comisia-mixta-romano-poloneza.htm)
- 2011 - participare la Conferinţa Internaţională „Istorie, Cultură şi Civilizaţie în Europa de Sud-est, Ediţia a XII-a, cu
comunicarea „Rolul lui Napoleon al III-lea în formarea statului naţional român modern. De la exagerare la realitate
(1853-1870), Chişinău, 14-15 aprilie.
- 2012 - participare la Sesiunea Internaţională de Istorie „Ionel I. C. Brătianu”, ediţia IV-a, desfăşurată sub titlul generic:
SPAŢIUL ROMÂNESC LA RĂSCRUCEA ISTORIEI cu comunicarea „Îndepărtarea Franţei de România şi debutul
realismului în politica externă românească (1866-1870)”, Piteşti 18-19 aprilie.
- 2012 - participare la Al VIII-lea simpozion internațional Limbi, Culturi și Civilizații Europene în Contact. Perspective
Istorice și Contemporane cu tema Mit și Istorie/Istorii cu comunicarea „De la mit la realitate istorică. Rolul lui Napoleon
al III-lea în constituirea statului național român modern. ” Târgoviște, 1-2 iunie.
- 2013 - participare la Conferința Internațională Politics. Diplomacy. Culture. 1.0., (Politică. Diplomație. Cultură. 1.0.),
cu comunicarea On the Beginning of the “Official” Romanian-French Relations. The Creation of the Romanian
Diplomatic Agency in Paris (August 26/ September 7, 1860), - Din începuturile relaţiilor „oficiale” româno-franceze.
Înfiinţarea Agenţiei diplomatice româneşti la Paris (26 august/7 septembrie 1860)- Craiova, 10-13 aprilie.
(http://conference.aman.ro/pdc/conferinta_ro.html)
-2015- participare la A Doua Conferința Internațională Politics. Diplomacy. Culture. (Politică. Diplomație. Cultură), cu
comunicarea A Spanish diplomat in the Wallachian capital at the beginning of the 19th century (1801): Ignacio Maria del
Corral y Aguirre- Un diplomat spaniol în capitala Ţării Româneşti la începutul secolului al XIX-lea (1801):
Ignacio Maria del Corral y Aguirre, Craiova, 10-13 iunie. http://conferences.faaa.ro/
http://conferences.faaa.ro/index.php/program/
-2015- participare la conferința La Historia en el Aula. Jornadas de innovacion docente y ensenanza de la Historia en el
Educacion Secundaria, Universitatea Castilla - La Mancha (Ciudad Real), Facultatea de Litere, Departamentul de Istorie,
(Spania), 10-12 noiembrie. https://www.uclm.es/actividades/evento.aspx?id_evento=5877
-2015- participare la seminarul Como escribir un Trabajo Fin de Grado, 5a Edicion, Universitatea Castilla - La Mancha
(Ciudad Real), Facultatea de Litere, Departamentul de Istorie, (Spania), 19 noiembrie.
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6103
-2016- participare la a Treia Conferința Internațională Politics. Diplomacy. Culture. (Politică. Diplomație. Cultură), cu
comunicarea Mirror images: what western travelers saw and wrote about Romanians in the XVIIIth century/ Imagini în
oglindă: ce au văzut și au scris călătorii occidentali despre români în secolul al XVIII-lea, Craiova, 1-4 iunie.
http://pdc.conferences.faaa.ro/ http://pdc.conferences.faaa.ro/wp-content/uploads/2015/07/Program-DRAFT1.pdf
-2016-participare la a Noua Conferință Internațională Stat și Societate în Europa cu comunicarea Jean-Louis Carra și
Românii/ Jean-Louis Carra and the Romanians, Craiova, 25 octombrie-2 noiembrie.
http://sse.conferences.faaa.ro/wp-content/uploads/2015/07/Program.pdf
Apartenenţă la societăţi ştiinţifice, profesionale şi de cercetare
- din 1997 - prezent - membru al Asociaţiei de Balcanistică şi Slavistică din România.
- din 2005 - membru în Consiliul ştiinţific al Centrului Pentru Cercetarea Istoriei Relaţiilor Internaţionale şi Studii
Culturale „Grigore Gafencu” (în cadrul Catedrei de Istorie – Arheologie a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Universitatea
„Valahia” din Târgovişte); (http://www.centrulgafencu.ro/lector-iulian-oncescu.htm)
- din 2007 - secretar general al Asociaţiei de Balcanistică şi Slavistică din România.
- din 2009 - membru al Asociaţiei Dobrogea - Istorie şi Civilizaţie, Constanţa.
(http://www.dobrogea-istorie.eu/despre-noi/organigrama)
- din 2010 - membru al Asociaţiei Române Pentru Studii Nordice şi Baltice. (http://www.arsbn.ro/membri.htm)
- din 2010- membru fondator al Asociaţiei Române Pentru Promovarea Valorii.
(http://arpv.wordpress.com/organigrama-2/; http://arpv.wordpress.com/membri/)
- din 2010 – membru asociat al Centrului de Istorie a Relaţiilor Internaţionale – Facultatea de Istorie, Universitatea ,, Al.
I. Cuza” Iaşi. (http://www.ciri.ro/Membri.html)
- din 2012- responsabil al Laboratorului de Istorie si Relaţii Internaţionale în cadrul Centrului Pentru Cercetarea Istoriei
Relaţiilor Internaţionale şi Studii Culturale „Grigore Gafencu”, (în cadrul Departamentului de Istorie al Facultăţii de
Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia” din Târgovişte).
http://www.centrulgafencu.ro/laboratorul-de-istorie-a-relatiilor-internationale.htm
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Alte activităţi
- 2000-2001 - secretar ştiinţific al Cercului studenţesc de istorie modernă „Nicolae Iorga”, cu tema „Idee naţională, spirit
naţional şi politică naţională în secolul al XIX-lea” - Catedra de Istorie - Arheologie, Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Universitatea „Valahia” din Târgovişte
- 2001-2002 - secretar ştiinţific al Cercului studenţesc de istorie modernă „Nicolae Iorga”, cu tema „Factorii specifici şi
determinanţi ai istoriei moderne” - Catedra de Istorie - Arheologie, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea
„Valahia” din Târgovişte
- 2002-2003 - secretar ştiinţific al Cercului studenţesc de istorie modernă „Nicolae Iorga”, cu tema „Iluminismul şi
spiritul modern” - Catedra de Istorie - Arheologie, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia” din
Târgovişte
- 2003 - participare la şedinţele Cercului de istorie modernă şi contemporană „Ion Heliade Rădulescu” - Catedra de
Istorie - Arheologie, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia” din Târgovişte
- 2004-2005 - secretar ştiinţific al Cercului de istorie modernă şi contemporană „Nicolae Iorga”, cu tema „Politica externă a
României moderne şi contemporane” - Catedra de Istorie - Arheologie, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea
„Valahia” din Târgovişte
- 2005-2010 - secretar de redacţie al revistei „Analele Universităţii «Valahia» din Târgovişte”, Seria Istorie
- 2006-2008 - coordonator al Cercului Studenţesc de Istorie Modernă „David Prodan” Catedra de IstorieArheologie/Departamentul de Istorie și Litere, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia” din Târgovişte
- din 2009 - membru al board-ului editorial al revistei „Valahian Journal of Historical Studies”, Târgovişte.
(http://www.valahianjournal.info/board.htm)
- 2012- realizator al Muzeului satului Gemenea,comuna Voineşti, jud. Dâmboviţa
-2012-2013 - secretar ştiinţific al Cercului de istorie modernă şi contemporană „Nicolae Ciachir”, cu tema „Balcanii în epoca
modernă și contemporană - Departamentul de Istorie, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia” din
Târgovişte
-2015-2016- coordonator științific al Cercului de istorie modernă şi contemporană „Nicolae Ciachir”, Departamentul de Istorie,
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia” din Târgovişte
-2016-2017 - coordonator științific al Cercului de istorie modernă şi contemporană „Nicolae Ciachir”, Departamentul de Istorie,
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia” din Târgovişte
- Coordonator de lucrări de licenţă şi disertaţie : 2000-2016
- Membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Universitatea Valahia din Târgovişte (2008-2012;
2012-2016; 2016-prezent)
-din anul 2011 membru al Asociaţiei Petru şi Pavel, sat. Gemenea, comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa
-din anul 2011 auditor intern pentru sistemul de management al calităţii (Universitatea Valahia din Târgovişte)
-din anul 2012- colaborator la Gazeta de Voineşti (com. Voineşti, judeţul Dâmboviţa)
http://primarievoinesti.ro/new/gazeta-de-voinesti-2/
Articole în Gazeta de Voinești: (2012-2015)
1. Iulian Oncescu, Apariții editoriale. Toader N. Vasile, Gemenea (județul Dâmbovița). Pagini de monografie, ediţie
îngrijită, prefaţă, note, ilustraţii şi indice de Iulian ONCESCU, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012 și O aducere
aminte : Vasile N. Toader (1939-1999) în Gazeta de Voinești, nr. 41, anul 4, august, 2012, p. 5-6.
2. Iulian Oncescu, Sub semnul sărbătorii. Gemenea 500 (1512-2012). Aniversarea a 500 de ani de la atestarea
documentară a satului Gemenea în Gazeta de Voinești, nr. 42, anul 4, septembrie, 2012, p. 5.
3. Iulian Oncescu, Prin Voineștiul merelor de aur acum 100 de ani în Gazeta de Voinești, nr. 47, anul 5, februarie, 2013,
p. 2; 6-7.
4. Iulian Oncescu, Gemenenii și Prima mențiune documentară a satului Gemenea (23 iulie 1512-1513) în Gazeta de
Voinești, nr. 55, anul 5, octombrie, 2013, p. 3; 5.
5. Iulian Oncescu, Păstrarea culturii locale la Gemenea și Cetățenii comunei Voinești sărbătoriți și omagiați în Gazeta
de Voinești, nr. 58, anul 6, ianuarie, 2014, p. 3; 6.
6. Iulian Oncescu, Schimbarea la față a satului Gemenea-Oncești în anul 2013 în Gazeta de Voinești, nr. 59, anul 6,
februarie, 2014, p. 4.
7. Iulian Oncescu, Final de drum, început de drum: Un nou proiect în curs de finalizare în satul Gemenea-Oncești la
începutul anului 2015 în Gazeta de Voinești, nr. 73, anul 7, aprilie, 2015, p. 3.
8. Iulian Oncescu, Învățătorul Gheorghe Săvulescu, ctitor al Școlii primare din satul Gemenea-Oncești, în Gazeta de
Voinești, nr. 74, anul 7, mai, 2015, p. 4-5.
Prefețe, Introduceri:
1.Prefață la vol. Toader N. Vasile, Gemenea (județul Dâmbovița). Pagini de monografie, ediţie îngrijită, prefaţă, note,
ilustraţii şi indice de Iulian ONCESCU, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012, p, 7-10.
2.Introducere la vol. Monografia judeţului Dâmboviţa (1943), editori Iulian Oncescu, Cornel Mărculescu, Editura
Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014, p. 12-20.
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3.Introducere la vol. Constantin Alessandrescu, Geografia judeţului Dâmboviţa (1886), editori Iulian Oncescu, Cornel
Mărculescu, George Murătoreanu, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2015, p. 9-16.
4.Prefață la vol. Din istoria comunei Bucșani. Județul Dâmbovița. În memoria dascălilor noștri. File de monografie,
ediție îngrijită, introducere și note de Cornel Mărculescu, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2015, p. 9-12.
5.Prefață la vol. Comuna Dragomirești (județul Dâmbovița). Pagini de monografie, autor Mieluța (Rîncă) Stroe, Editura
Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2016, p. 11-12.
Organizator, coorganizator de conferinţe, sesiuni si alte manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
Naţionale
- 2001 - Sesiunea naţională a Cercurilor ştiinţifice studenţeşti, domeniile Istorie, Geografie, Târgovişte, 25-26 mai.
- 2002 - Sesiunea de comunicări a Cadrelor didactice şi studenţilor, dedicată aniversării a 10 ani de la înfiinţarea
Universităţii Valahia Târgovişte, 7-8 iunie.
- 2008 - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Semnificaţia actului istoric de la 27 martie 1918. Atunci şi acum” ,
Bucureşti, 11 aprilie.
- 2008 - Conferinţa „Unitate şi independenţă în istoria românească şi europeană” (Conferinţa studenţilor şi a cadrelor
didactice dedicată a 130 de ani de la independenţă şi 90 de ani de la Marea Unire),Târgovişte, 28 mai.
(http://www.centrulgafencu.ro/unitate-si-independenta-in-istoria-romaneasca-si universala.htm)
- 2009 - Conferinţa „Unitate şi revoluţie în istoria românească şi europeană”, Târgovişte, 22 mai.
- 2009 - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Spiritualitate bulgară în context românesc (1869-2009)” , Bucureşti, 10
octombrie.
- 2009 - Sesiunea de Studii şi Comunicări „Modernizare, Reformă şi Totalitarism în Europa secolului XX”, Târgovişte,
10 decembrie.
- 2010 - Sesiunea de Comunicări „România şi sud-estul Europei - de la preistorie la epoca contemporană”, Sesiunea
Ştiinţifică a Studenţilor şi a Cadrelor Didactice dedicată „Zilei Europei”, Târgovişte 7 mai.
- 2010- Ziua Mondială a Cărţii la Universitatea Valahia din Târgovişte, Târgovişte, 16 aprilie.
- 2011- Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ,,Tudor Vladimirescu şi Târgoviştea” Târgovişte, 20 mai.
- 2011- Sesiunea Naţională a Cadrelor Didactice Universitare –Istorie - ediţia I, Târgovişte, 3-4 iunie.
- 2011- Lansare și expoziție de carte, Biblioteca Universității Valahia din Târgovişte, Târgovişte 28 octombrie.
- 2012- Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ,,Comportamentul electoral la români : de la votul cenzitar la votul universal”
Târgovişte, 2 februarie.
- 2012- organizator al conferinţei D-lui academician Dan Berindei, România modernă în context european (1859-1914),
susţinută la Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Departamentul de Istorie şi Litere,
Târgovişte, 6 aprilie 2012. (http://arpv.wordpress.com/2012/04/05/conferinta-arpv-acad-dan-berindei/)
- 2012- organizator al conferinţei D-lui conf. univ. dr. Dominique Maillard, de la Facultatea de Administraţie şi
Schimburi Internaţionale, Universitatea Paris Est Créteil Val De Marne (Franţa), intitulată ARE AMERICA AND
EUROPE OVER?, susţinută la Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Departamentul de
Istorie şi Litere, Târgovişte, 9-10 mai.(http://arpv.wordpress.com/2012/05/13/conferinta-arpv-dominique-maillard/)
- 2012- Sesiunea de Comunicări a studenților și cadrelor didactice dedicată celor 20 de ani de la înființarea Universității
Valahia din Târgoviște, Sectiunea–Istorie si Arheologie, Târgovişte, 15 mai.
(http://arpv.wordpress.com/2012/05/13/sesiune-arpv-20-de-ani-de-la-infiintarea-universitatii-valahia-din-targoviste/)
- 2012- organizator al Simpozionul ,,Gemenea, trecut, prezent, viitor” , Gemenea, 27 octombrie 2012 http://incomodmedia.ro/ziar/500-de-ani-de-atestare-documentara-a-satului-gemenea-sarbatoriti-cu-eleganta-si-bun-gust/
- 2012- Lansare de carte, Biblioteca Județeană Dâmbovița, Târgovişte, 5 decembrie.
- 2012- Lansare de carte, Biblioteca Universității Valahia din Târgovişte, Târgovişte,11 decembrie.
- 2013- Ziua Mondială a Cărţii la Universitatea Valahia din Târgovişte, Târgovişte, 23 aprilie.
- 2013- Sesiunea de Comunicări a studenților și cadrelor didactice Istorie si Arheologie în spatiul românesc, Târgovişte,
27
mai.
(http://arpv.wordpress.com/2013/06/04/istorie-si-arheologie-in-spatiul-romanesc-sesiunea-de-comunicaristiintifice-a-studentilor-si-cadrelor-didactice/)
- 2014- Sesiunea de Comunicări ştiinţifice a studenților și cadrelor didactice Istorie si Arheologie în spatiul românesc,
Târgovişte, 2 iunie.
-2015-Sesiunea de Comunicări ştiinţifice a studenților și cadrelor didactice Istorie și Arheologie în spațiul românesc,
Târgovişte, 4 iunie.
-2016- Sesiunea de Comunicări ştiinţifice a studenților și cadrelor didactice Istorie și Arheologie în spațiul românesc,
dedicată celor 150 de ani de la instituirea monarhiei în România (1866-2016), Târgovişte, 11 mai.
- 2016- organizator al conferinţei D-nei prof. univ. dr. Maria Georgescu, Târgoviște-centru cultural medieval și modern,
susţinută la Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Departamentul de Istorie, Centrul de
Cercetare a Istorie Relațiilor Internaționale și Studii Culturale „Grigore Gafencu”,Târgovişte, 18 mai.
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- 2016- organizator al conferinţei D-lui prof. univ. dr. Porfirio Sanz CAMAÑES (Universitatea Castilla La Mancha,
Facultatea de Litere, Departamentul de Istorie, Spania), The building and decline of the Spanish Monarchy susţinută la
Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Departamentul de Istorie, Centrul de Cercetare a
Istorie Relațiilor Internaționale și Studii Culturale „Grigore Gafencu”,Târgovişte, 24 iunie.
-2016- Lansare de carte, Centrul Internațional de Conferințe al Universității Valahia din Târgovişte, Târgovişte, 28
noiembrie.
Internaţionale
- 2007 - A doua Conferinţă internaţională Spania și România cu tema „Identitate naţională şi edificarea statului naţional
(sec. XV-XX)”, Târgovişte, 28 mai - 3 iunie.
- 2007 - Conferinţa internaţională „Europe as viewed from the margins. From World War I to present”, Târgovişte, 12-14
decembrie.
- 2009 - Session de la Commission Mixte d’Histoire Polono-Roumaine, Târgovişte, 10-11 septembrie.
Cursuri şi seminarii susținute (1999-2017)
Introducere în istoria modernă a Românilor; Introducere în istoria modernă universală; Relaţii internaţionale în
epoca modernă; România şi relaţiile internaţionale în epoca modernă; Curente şi metode în istoriografia modernă; Istoria
estului şi sud-estului Europei în epoca modernă si contemporană; Diplomaţia europeană în epoca modernă; Formarea
naţiunilor în sud-estul Europei; Franţa şi Românii în sec. XIX; Izvoarele istoriei moderne a României; Principii şi metode
în cercetarea avansată a epocii moderne; România şi Marile Puteri în epoca modernă şi contemporană; Sistemul
partidelor politice româneşti în epoca modernă; Românii si Europa în secolul al XIX-lea; Ideea europeană la conferinţele
de pace (sec. XVII-XIX); Istoria integrării europene; Românii şi unitatea europeană în secolul XX; Istorie politică (16481815), Istorie politică (1815-1918); Istorie politică modernă și contemporană.
Conferinţe susţinute
- noiembrie 2007 – conferința intitulată România în politica orientală a Franţei (1866-1878), Centrul de Cercetare a
Istoriei Relaţiilor Internaţionale „Grigore Gafencu”, Facultatea de Ştiinţe Umaniste a Universităţii „Valahia” din
Târgovişte.
- mai 2008 - conferinţele intitulate Românii în timpurile moderne (1821-1918) şi Contactele româno-italiene în secolul al
XIX-lea, susţinute la Seminarul Massarick, condus de prof. Francesco Leoncini - Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia
(Italia).
- octombrie 2011 - conferinţa intitulată Repere ale vieții și activității lui Nicolae Titulescu (1882-1941) susţinută la
Seminarul Massarick, condus de prof. Francesco Leoncini - Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia (Italia).
- martie 2013 - conferințele intitulate Diplomație și relații internaționale în secolul XVII-XVIII și Dictatura lui Nicolae
Ceaușescu- susținute la Universitatea Castilla - La Mancha (Ciudad Real), Facultatea de Litere, Departamentul de Istorie,
(Spania).
- decembrie 2013- conferința intitulată Biserica și idealul national, susținută la Facultatea de Teologie și Științele
Educației, Universitatea Valahia din Târgoviște.
- ianuarie 2015- conferinţa intitulată Franţa şi Unirea Principatelor Române (1856-1859), susţinută cu ocazia aniversării
a 156 de ani de la unirea Moldovei cu Ţara Românească la Biblioteca Universităţii Valahia din Târgovişte.
-noiembrie 2015- conferințele intitulate Europa în secolul al XVII-lea și Diplomație și relații internaționale în secolele
XVII-XVIII susținute la Universitatea Castilla - La Mancha (Ciudad Real), Facultatea de Litere, Departamentul de Istorie,
(Spania).
- ianuarie 2016- conferinţa intitulată Victor Place şi Unirea Principatelor Române (1856-1859), susţinută cu ocazia
împlinirii a 157 de ani de la unirea Moldovei cu Ţara Românească la Facultatea de Științe Umaniste, Departamentul de
Istorie, Centrul de Cercetare a Istorie Relațiilor Internaționale și Studii Culturale „Grigore Gafencu”, Universitatea
Valahia din Târgovişte.
- martie 2016- conferinţa intitulată Memorie și cinstire: odiseea capului lui Mihai Viteazul (1601-1920), susținută la
Facultatea de Științe Umaniste, Departamentul de Istorie, Centrul de Cercetare a Istorie Relațiilor Internaționale și Studii
Culturale „Grigore Gafencu”, Universitatea Valahia din Târgovişte.
- decembrie 2016- conferința intitulată Repere ale Istoriei Moderne a Românilor (1821-1918), susținută la Universitatea
Castilla - La Mancha (Ciudad Real), Facultatea de Litere, Departamentul de Istorie, (Spania).
- ianuarie 2016- conferinţa intitulată Napoleon al III-lea și Unirea Principatelor Române (1856-1859), susținută la
Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung Muscel în cadrul ședințelor Cercului de Istorie Gheorghe I. Brătianu
-aprilie 2017- conferinţa intitulată Cunoaştere şi descoperire : un diplomat spaniol în capitala Ţării Româneşti la
începutul secolului al XIX-lea (1801)- Ignacio Maria del Corral y Aguirre susținută la Facultatea de Științe Umaniste,
Departamentul de Istorie, Centrul de Cercetare a Istoriei şi Patrimoniului Cultural „Grigore Gafencu”, Universitatea
Valahia din Târgovişte.
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Recenzii/Prezentări de carte
- Silviu Miloiu, România şi Ţările Baltice în perioada interbelică, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2003, în
„Analele Universităţii Valahia din Târgovişte”, Seria Istorie-Arheologie, tom VI-VII, 2004-2005, Editura Cetatea de
Scaun, Târgovişte, 2006, p. 237.
- Francesco Leoncini (a cura di), Alexander Dubček e Jan Palach, protagonisti della storia europea, Rubbettino, 2009, în
„Valahian Journal of Historical Studies”, no. 11, Summer 2009, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009, p. 199.
- Florin Anghel, Construirea sistemului „Cordon Sanitaire”. Relaţii româno-polone, 1919-1926 / The Construction of the
„Cordon Sanitaire” („Quarantine Line”) System. Romanian-Polish Relations, 1919-1926, Editura Cetatea de Scaun,
Târgovişte, 2009, în „Analele Universităţii Valahia din Târgovişte”, Seria Istorie-Arheologie, tom XI, nr. 2, 2009, Editura
Valahia University Press, Târgovişte, 2009, p. 183-185.
- España y Rumania. Espacios, sociedades y fronteras. Spania şi România. Teritorii, societăţi şi frontiere (coord.
Porfirio Sanz Camañes), Universidad de Castilla-La Mancha, 2006; România și Spania.Identitate naţională şi edificarea
statului naţional secolele XV-XXI. Rumania y España. La identidad nacional y la construcción de los estados nacionales,
(coord. Ion Stanciu, Iulian Oncescu), Editura Transversal, Târgovişte, 2008; España y Rumania. De las monarquias
autoritarias a la democracia (siglos XIV-XX). Spania şi România. De la monarhia autoritară la democraţie (secolele
XIV-XX), (coord. Porfirio Sanz Camañes, Jesus Molero Garcia), Editura Transversal, Târgovişte, 2009 în „Annals. Series
On History And Archaeology”, vol. 4, nr.2, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București, 2012,
ISSN 2066-8597, p. 100-105.
- Mihaela Damean, Personalitatea omului politic Dimitrie A. Sturdza, Cetatea de Scaun Publishing House, Târgovişte,
2012, 244 p. în „ Analele Universităţii din Craiova”, Istorie, Anul XVIII, nr. 1 (23)/ 2013, Aprilie, Editura Universitaria,
Craiova, 2013, p. 159-160.ISSN 1224-5704.
Distincţii şi premii
-Premiul Nicolae Bălcescu acordat de Academia Română pe anul 2010 (13 dec. 2012), pentru lucrarea România în
politica orientală a Franţei (1866-1878), ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2010,
360 p. www.acad.ro/com2012/.../c121213-PremiiAR2010-decernate2012.d.
-Cetăţean de onoare al comunei Voineşti, judeţul Dâmboviţa (28 decembrie 2012)
http://www.primarievoinesti.ro/pdf_files/gazeta46.pdf

Data
12.04.2017
Semnătura
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