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ONCESCU ELENA LAURA
str. Prof. Nicolae Radian, bl. O2, et. V, ap. 18, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa,
ROMANIA
Telefon 0721889370
Fax E-mail laurita1979iul@yahoo.com

Naţionalitate

română

Data naşterii

10 iunie 1979

Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

F
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Departamentul de Istorie şi Litere, Asistent universitar

Experienţa profesională 2011-2012- asistent universitar suplinitor la Departamentul de Istorie şi Litere,
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia” din Târgovişte.
2010-2011- asistent universitar suplinitor la Departamentul de Istorie şi Litere,
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Valahia” din Târgovişte.
2005-2006- preparator universitar suplinitor la Catedra de Istorie Arheologie a
Facultăţii de Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte
2004-2005 preparator universitar suplinitor la Catedra de Istorie Arheologie a
Facultăţii de Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte
2003 - 2004 - laborant în cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi
Formare Continuă al Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2004-2006; 2010-2012
preparator, asistent universitar suplinitor, Facultatea de Ştiinţe Umaniste
Cursuri şi seminarii, cercetare ştiinţifică
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Departamentul de Istorie şi Litere
activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, participări la diverse manifestări ştiinţifice
de profil - naţionale sau internaţionale

Educaţie şi formare
Perioada 2004-2010 - Doctorand cu frecvenţă al Universităţii „Valahia” din Târgovişte,
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Domeniul Ştiinţe Umaniste , Specializarea Istorie, cu
tema : „Relaţiile României cu Italia în anii 1878-1914”, sub coordonarea prof. univ.
dr. Ion Stanciu.
Calificarea / diploma obţinută Doctor în istorie
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada

Relațiile româno-italiene în secolul al XIX-lea și la începutul sec. XX, România
în relațiile internaționale în epoca modernă, Istoria modernă a Românilor,
Relații internaționale în epoca modernă, Istoria modernă universală.
Universitatea „Valahia” din Târgovişte

postuniversitar

1 martie - 1 iunie 2006- Beneficiară a unei burse de cercetare şi documentare obţinută
prin Oficiul Naţional al Burselor în Străinătate (ONBSS) la Universitatea Roma Tre
(Italia), Facultatea de Ştiinţe Politice
Calificarea / diploma obţinută Atestat
Disciplinele principale studiate / Relațiile dintre România și Italia în secolul al XIX-lea și la începutul sec. XX
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Roma Tre (Italia), Facultatea de Ştiinţe Politice
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 2004-2005- Masterand al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii
„Valahia” din Târgovişte, specializarea „Unitatea istoriei europene”
Calificarea / diploma obţinută Absolvent master
Disciplinele principale studiate / Istoria Românilor, Istorie universală, Relaţii internaţionale și unitatea
competenţe profesionale europeană,Istoria ideilor și doctrinelor politice, Unitatea europeană
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Valahia” din Târgovişte
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională postuniversitar
sau internaţională
Perioada 2005- Absolventă a 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
Perioada -1 martie - 1 iunie 2004- Bursieră Socrates/Erasmus la Universitatea Cà Foscari din
Veneţia, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Italia.
Calificarea / diploma obţinută Certificat
Disciplinele principale studiate / Istoria Țărilor Slave, Istoria Religiilor, Geografie economică și politică, Istoria
competenţe profesionale Contemporană, Istoria Femeilor
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Cà Foscari din Veneţia, Facultatea de Limbi și Literaturi
învăţământ / furnizorului de Străine,Italia.
formare
Nivelul în clasificarea naţională universitar
sau internaţională
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Perioada 2000-2004-student al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii „Valahia”
din Târgovişte, specializarea Istorie-Arheologie, media generală a anilor de studii
promovaţi 9.27, media de licenţă 9.75
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Istorie - Arheologie
Disciplinele principale studiate / Istorie Universală, Istoria Românilor, Istoriografie, Relațiile României cu Marile
competenţe profesionale Puteri, Istoria politicii externe românești.
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Valahia” din Târgovişte
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională universitar
sau internaţională
Perioada 1998-2001-student al Colegiului Economic şi de Administraţie, Profilul Muzeologie,
Specializarea Tehnici de cercetare și conservare a patrimoniului arheologic și muzeal,
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, media generală a anilor de studii promovaţi:
9.29, media de licenţă: 9,75
Calificarea / diploma obţinută Muzeograf
Disciplinele principale studiate / Muzeologie, Conservare preventivă, Conservare aplicată, Istorie Universală, Istoria
competenţe profesionale Românilor, Istoria culturii în România,Istoria artelor plastice și decorative,
dobândite Managementul patrimoniului cultural.
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Valahia” din Târgovişte
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională universitar
sau internaţională
Perioada 1994-1998
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini „I.L. Caragiale” Moreni, jud.
învăţământ / furnizorului de Dâmboviţa
formare
Nivelul în clasificarea naţională Bacalaureat
sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba
Limba
Limba
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1.italiană; 2.franceză; 3.engleză
Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la
Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
1. Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine
2. Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine
3. Foarte bine
Foarte bine
Bine
Bine
Bine
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Bun organizator

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Microsoft office, internet

Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere
Informaţii suplimentare
Anexe

Participari la sesiuni stiinţifice naţionale şi internaţionale, proiecte de cercetare, alte
activitaţi.

Sesiuni naţionale
Participări la sesiunile de comunicări ale Cercului Studenţesc de Istorie -Modernă „Nicolae Iorga”, 2001-2003.
Participare la sesiunile de comunicări ale Cercului de Istorie Modernă şi Contemporană „Ion Heliade Rădulescu”, 20032004.
Participare la Simpozionul „9 Mai - o zi cu profunde semnificaţii în istoria României şi în istoria Europei”, Ploieşti, 8
mai 2003.
Participare la Conferinţa „Unitate şi revoluţie în istoria românească şi europeană”, Târgovişte, 22 mai 2009, cu
comunicarea „Relaţii româno-italiene în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866 ).
Participare la Sesiunea de Comunicări „România şi sud-estul Europei - de la preistorie la epoca contemporană”, cu
comunicarea Un episod al relaţiilor româno-italiene. Planurile franco – sardo - maghiare din 1859 şi românii , 7 mai
2010, Târgovişte.
Participare la Simpozionul Naţional al Cercetării Istorice , ediţia I, cu participare internaţională „Arheologie şi Istorie în
Spaţiul Nord - Dunărean” cu comunicarea „Relațiile României cu Italia de la începutul secolului al XX-lea până la
izbucnirea primului război mondial (1900-1914)”, Târgovişte, 10 decembrie 2010
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 comunicarea Cunoaştere şi
redescoperire: români în spaţiul italian în prima jumătate a sec. al XIX-lea, 15 mai 2012, Târgovişte.
Sesiuni internaţionale
Participare la al II-lea Simpozion Internaţional „Limbi, culturi şi civilizaţii europene în contact. Perspective istorice şi
contemporane”, Târgovişte, 5 noiembrie 2005, cu tema „O viaţă dedicată cunoaşterii Italiei: Alexandru Marcu”.
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); director proiect: prof. univ.
dr. Ion Stanciu.
Apartenenţă la societăţi ştiinţifice, profesionale şi de cercetare:
Membră a Seminarului Massarick din Veneţia, condus de prof. Francesco Leoncini - Universitatea Ca’ Foscari din
Veneţia (Italia) - din 2004-prezent
Membră a Centrului de Cercetare a Istoriei Relaţiilor Internaţionale „Grigore Gafencu”, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a
Universităţii „Valahia” din Târgovişte - 2005-2010.
Asist.univ.dr. Laura Oncescu
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