
 
 

CURICULUM    VITAE 
 

INFORMAŢII PERSONALE Ţop   Dănuţ  Cristian 

 

130051 Aleea Trandafirilor nr. 16 bl. 10, ap. 46, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa 
   0722723340 
 top.dan@gmail.com 
fax  024611592 

Sexul  M | Data naşterii 26. 11.1956 | Naţionalitatea Română  

 
 
EXPERIENTA PROFESSIONALA   

 

 

 

1993 - 2002 

Lector universitar  
Universitatea Valahia din Târgovişte  
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 
Şoseaua Găieşti, Nr. 8 – 10, Târgovişte, Jud. Dâmboviţa. Tel/fax: 0245/60.60.49,  
http://www.valahia-drept.ro/ 

- predare cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată  
- activitate de seminarizare la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată 
- elaborare programe analitice la disciplinele din postul didactic 
- elaborare de monografii şi manuale universitare 
- participare la conferinţe naţionale şi internaţionale 

Tipul sau sectorul de activitate - Activitate didactică şi de cercetare 

2002 - 2004 

Lector universitar doctor 
Universitatea Valahia din Târgovişte  
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 
Şoseaua Găieşti, Nr. 8 – 10, Târgovişte, Jud. Dâmboviţa. Tel/fax: 0245/60.60.49,  
http://www.valahia-drept.ro/ 

- predare cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată  
- activitate de seminarizare la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată 
- elaborare programe analitice la disciplinele din postul didactic 
- elaborare de monografii şi manuale universitare 

 - participare la conferinţe naţionale şi internaţionale 
 - îndrumare lucrări de licenţă 

Tipul sau sectorul de activitate  - Activitate didactică şi de cercetare 

2004 – 2014 

Conferenţiar universitar doctor 
Universitatea Valahia din Târgovişte  
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 
Şoseaua Găieşti, Nr. 8 – 10, Târgovişte, Jud. Dâmboviţa. Tel/fax: 0245/60.60.49,  
http://www.valahia-drept.ro/ 



 
 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

COMPETENΤE PERSONALE   

 

- predare cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată  
- activitate de seminarizare la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată 
- elaborare programe analitice la disciplinele din postul didactic 
- elaborare de monografii şi manuale universitare 

 - participare la conferinţe naţionale şi internaţionale 
 - îndrumare lucrări de licenţă şi de disertaţie 
Tipul sau sectorul de activitate  -    Activitate didactică şi de cercetare 
 

2014 – prezent 

Profesor universitar doctor 
Universitatea Valahia din Târgovişte  
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 
Şoseaua Găieşti, Nr. 8 – 10, Târgovişte, Jud. Dâmboviţa. Tel/fax: 0245/60.60.49,  
http://www.valahia-drept.ro/ 

- predare cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată  
- elaborare programe analitice la disciplinele din postul didactic 
- elaborare de monografii, tratate  şi manuale  universitare 

 - participare la conferinţe naţionale şi internaţionale 
 - îndrumare lucrări de licenţă şi de disertaţie 
Tipul sau sectorul de activitate  -    Activitate didactică şi de cercetare 
 

1982 - prezent 
 

Avocat Baroul Dâmboviţa 
Baroul de Avocaţi Dâmboviţa, B-dul Independenţei, nr. 32-34, Târgovişte, Judeţ 
Dâmboviţa, Tel. 0245/212050 
- .redactare acţiuni, cereri si alte acte juridice  
-  reprezentarea în instanţe de diferite grade a persoanelor fizice, juridice. 
-  pregătirea şi îndrumarea avocaţilor stagiari 
-  membru în Consiliul Baroului (1990-2000) 
-  lector la INPPA Bucureşti (2005-2010) 

Tipul sau sectorul de activitate  -   Asistare şi reprezentare în faţa instanţelor 
judecǎtoreşti şi a organelor de urmărire penală 

1997 - 2002 

DIPLOMĂ DE DOCTOR 
 

 
 

Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice 
Teoria generală a dreptului 

1978 - 1982 
DIPLOMĂ DE LICENŢĂ  

Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept 
Licenţiat:  Drept 

1971 - 1975 
DIPLOMĂ DE BACALAUREAT  

Liceul Ienăchiţă Văcărescu, Târgovişte 
Profil:  Ştiinţe umaniste 

LIMBA(I) MATERNĂ(E)                ROMÂNĂ 



 

 

                 
  

                                                                             - Membru în cadrul proiectului  ,,Constituţia europeanǎ şi viitorul Constituţiei  
                                                            României”, contract nr. 123/2006 (valoare 2700 lei) executat de Institutul de   
                                                            Cercetări Juridice ,,Academician  Andrei Rădulescu” al Academiei Române,  
                                                             cu nr. 265/2006 

   COMPETENŢE  DE  
   CERCETARE PRIN 
   PROIECTE                                 - Membru în cadrul proiectului „,Dezvoltarea şi implementarea unui  
                                                          program - pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior  
                                                          pentru persoane cu dizabilităţi”; POSDRU/86/1.2/S/63951; Beneficiar:  
                                                          Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului; Valoare 1.994.390  lei. 
     

ALTE LIMBI STRĂINE 
CUNOSCUTE 

ÎNŢELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

FRANCEZĂ C1 C1 C1 C2 C1 
            SPANIOLĂ B1 B1 B1 B2 B1 
            ENGLEZĂ A1 A1 A1 A2 A1 

COMPETENŢE DE COMUNICARE 
▪ Organizare  de conferinţe, simpozioane şi seminarii naţionale. 
▪  Participare la programele de mobilităţi Erasmus – cadre didactice 
▪  Moderator la diverse  conferinţe, mese rotunde, simpozioane etc. 

COMPETENŢE 
ORGANIZAŢIONALE/ 

MANAGERIALE 

- Şef catedră Drept privat (2004-2008) 
- Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Universitatea Valahia din   
   Târgovişte (2004-2008); 
- Membru în Senatul Universităţii Valahia din Târgovişte (2004-2008); 
- Prodecan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe administrative (2008 - prezent) cu 
    probleme privind cercetarea ştiinţifică şi creaţia universitară; 
- Colaborator extern al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române  
    ,,Academician Andrei Rădulescu” din anul 2005, membru în contracte şi  
    echipe  de cercetare în cadrul  Institutului. 
-  Membru al Institutului CEDIMES România (2005-prezent) 
- Coordonator al colecţiei Universitaria Lex, a editurii Bibliotheca din Târgovişte. 
-  Redactor şef al revistei „Valahia University Law Study”  www.analefsj.ro 
 -  Redactor şef al revistei   ,,Revue européenne du droit social" 
      www.RevueEuropeenne_du_DroitSocial.ro 
  -  Reviewer la publicaţiile: Journal of Sociology Study, www.davidpublishing.com; 
     International Journal of Politics & Law Research, SCIKNOW Publications  
     Ltd, USA;  Journal of Dokuz Eylul University, Faculty of Economics and  
     Administrative Sciences, Turcia 
  -  Formator în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
     Avocaţilor, Bucureşti ( 2005-2010) 
- Implicarea în proiecte la nivelul Universităţii Valahia din Târgovişte-responsabil  
    formare studenţi cu disabilităţi (2011-2013) 
  - Director al Centrul de Cercetări în Ştiinţe Sociale al Universităţii Valahia 
   - Membru în comitetul de organizare pentru evenimente academice în  
     cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte  

http://www.analefsj.ro/
http://www.revueeuropeenne_du_droitsocial.ro/
http://www.davidpublishing.com/


 
INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   
 

 
 
            Data:  27. 11. 2014                                    SEMNĂTURA 

COMPETENŢE 
INFORMATICE 

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™,  Adobe Reader™, etc. 
▪ aplicaţii ale programelor de E-mail. 
▪ operare pe platforme E-learning. 

AFILIERI  Membru al Centrul de Cercetări în Ştiinţe Sociale al Universităţii Valahia 
 Membru al Uniunii Juriştilor din România 
 Membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Baroul Dâmboviţa 
 Membru  al Uniunii Ziariştilor Profesionişti 
 Membru fondator al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni  


