Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Tofan, Mihaela
str. Iancu Flondor 12B, Iaşi 700357, România
0232 201434
Mobil: 0722 213323
mtofan@uaic.ro
Română
16.09.1976
Feminin

Domeniul ocupaţional Conferentiar universitar, licenţiat în drept şi doctor cum laude în ştiinţe
juridice
Locul de muncă

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație Publică

Arii de interes in cercetareaDreptul afacerilor, Drept financiar european, Armonizare legislativă și
stiintificacooperare europeană
Experienţa profesională
Perioada 1 octombrie 2013 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi - Pregătirea, redactarea şi prezentarea cursurilor şi seminarilor universitare
principale
pentru ciclul 1 (licență), ciclul 2 (master), formare continuă la
disciplinele Dreptul afacerilor, Drept financiar, Drept comercial, Drept
financiar european, Obligațiile fiscale ale firmei;
- Profesor JM – formator pentru disciplina Dreptul funcției publice
europene, în modulul european al Școlii de vară Funcția și funcționarul
public european
- Expert pe probleme de Drept european în cadrul Centrului de Excelență
în studii europene – proiect Jean Monnet
- Profesor ERASMUS pe teme de Drept financiar european și Dreptul
afacerilor la nivel european
- Expert formator pe probleme de Dreptul afacerilor și Dreptul UE în
proiecte cu finanțare FSE POSDRU
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Numele şi adresa Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
angajatorului Titular la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Departamentul de Finanțe Monedă și Administrație Publică,
Colaborator pentru Facultatea de Drept și Centrul de Studii Europene din
cadrul aceleeași universități
Tipul activităţii sau sectorul Invăţământ universitar şi post-universitar
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

19 februarie 2007 – 30 septembrie 2013
lector universitar
Pregătirea, redactarea şi prezentarea cursurilor şi seminarilor universitare la
disciplinele Dreptul afacerilor, Drept comercial, Drept european, Dreptul
muncii
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor, Departamentul Finanțe Monedă și Administrație
Publică
Tipul activităţii sau sectorul de Invăţământ universitar
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

12 februarie 2001 – 19 februarie 2007
Preparator universitar (2001/2003) si asistetn universitar (2003/2007)
Pregătirea, redactarea şi prezentarea seminarilor universitare la disciplinele
Dreptul afacerilor, Drept financiar, Dreptul afacerilor internaționale
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor, Departamentul Finanțe Monedă și Administrație
Publică
Tipul activităţii sau sectorul de Invăţământ universitar
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

5 mai 2000 – ianuarie 2001
Consilier juridic şi asistent manager
Redactare acte juridice, consiliere şi reprezentare juridică, inclusiv în
domeniul afacerilor juridice cu parteneri europeni
SC LAFARGE Agregate si betoane SA București
Industrie și comerţ

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

iulie 1997 – mai 2000
agent de asigurări, inspector de asigurări şi consilier juridic
administrarea relaţiei cu clienţii din portofoliu de asigurări, asistenţă şi
reprezentare juridică
Asigurare Reasigurare Alliantz Tiriac SA
Asigurări-reasigurări

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Curriculum vitae

2004/2008
Doctor în ştiinţe juridice, distincţia cum laude
Drept financiar, Dreptul afacerilor europene, Drept institutional european,
Drept financiar european, Drept bancar şi valutar
Universitatea București, Facultatea de Drept
PhD., distinctia cum laude
Tofan Mihaela
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

2001/2002
Master în administrarea afacerilor mici și mijlocii
Drept comercial european, Management financiar, Piete de capital si
tranzactii bursiere
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi, Centrul Romano-Amercian de
Administrare a Intreprinderilor, ELITEC
MBA

Perioada 2000/2001
Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii aprofundate în drept internaţional public şi privat
Disciplinele principale studiate Dreptul comerțului internațional, Drept comunitar, Drept institutional
european, Drept internațional public, Drept internațional privat,
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Drept Iasi
învăţământ
Nivelul în clasificarea Studii aprofundate de drept internațional public și privat, LLM
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

1995/1999
Licență în drept
Drept civil, Drept penal, Drept comercial, Drept financiar
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Drept
Bachelor of law

Română
Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs oral
Exprimare
conversaţie
scrisă
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Limba engleză
C
C
C
C
C
experimenexperimenexperimenexperimenexperimen1
1
1
1
1
tat
tat
tat
tat
tat
Limba franceză B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator
2 independent 2 independent 2 independent 2 independent 2 independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi de Capacitate de cercetare în domeniul științelor juridice, capacitate de sinteză
cercetare și argumentație solidă.
Capacitatea si disponibilitate de a lucra în echipă este dobândită si
dovedita prin implicarea şi participarea la realizarea unor proiecte de cercetare
ştiinţifică în calitate de responsabil sau membru în echipa de implementare.
Prin activităţile derulate în cadrul proiectelor de cercetare ştiinţifică în calitate
de responsabil sau membru în echipa de implementare am dovedit reale
calităţi de cercetător (profesor Jean Monnet și membru al Centrului de
Excelenta JM in Studii Europene Centrul de Studii Europene, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza, Iaşi).
De asemenea, calitatea de expert și formator în cadrul unor proiecte de
cercetare dovedeşte orientarea către îmbunătăţirea calităţilor privind metodele
şi tehnicile de lucru cu adulţii.
Curriculum vitae
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Competenţe şi aptitudini Spirit cercetator şi organizatoric dobândit ca urmare a celor 14 ani de
didactice experienţă în conducerea activităților cu studenţii si masteranzii din
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași
Abilităţile de comunicare sunt rezultatul formării profesionale iniţiale,
susţinute ulterior de formarea continuă la nivelul studiilor universitare cu
activitatee de curs şi seminar la discipline precum Dreptul afacerilor, Drept
financiar european, Legislație fiscală (la specializări de licenta si master),
ceea ce susţine capacitatea de a fi pregătit pentru educaţia adulţilor.
Profesor Erasmus pe probleme de Drept european la Universitatea din
Perugia - Italia, Arel University Istanbul – Turcia.
Profesor invitat pentru documentare – cercetare la Universitatea Paris II
Sorbonne – Franta (mai 2010), Universitatea Catalunya Barcelona – Spania
(octombrie 2009), Universitatea de Stiinte Economice Praga – Cehia
(noiembrie 2011), Universitatea La Sapienza, Roma, Italia (iunie 2013).
Profesor invitat pentru activități de cercetare și predare pe probleme de
Integrare europeana și armonizare legislativă: octombrie 2012,
Universitatea Mohyla, Kiev, Ucraina
Formator pentru probleme de Drept comercial al Institutului Notarial
Român, activitate de predare și tutoriale cu notarii în funcție (Iași – iunie
2011, Suceava – mai 2012, Bacău – octombrie 2013)
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Utilizare a programelor de calcul tabelar (Excel, SPSS), Word, Power Point,
Internet
Alte afilieri institutionale - Avocat titular în cadrul Uniunii Naționale a Avocatilor din Romania,
Baroul Iasi, din 2001
- Membru al Centrului de Excelenta în Studii Europene „Jean Monnet”,
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, din septembrie 2009
- Vice-presedinte al sucursalei Iași a Asociației Europene de Drept
financiar și bancar, din aprilie 2011
- Membru activ al Institutului de Stiinte Administrative al Romaniei „Paul
Negulescu” Sibiu, din mai 2005
- Membru al University Association for Contemporary European Studies
(UACES)

Competenţe şi abilităţi sociale

Curriculum vitae

Capacitatea reală de încadrare în termenele stabilite dobândită ca urmare a
participării şi implicării active ca responsabil sau membru în echipa de
implementare în realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică la nivelul
universităţii, dar şi a altor instituţii.
Gândirea critică şi gândirea creativă sunt achiziţii cognitive bazate pe
activitatea de cercetare, publicarea a numeroase articole ştiinţifice,
participarea la conferinţe, simpozioane de specialitate, coordonarea lucrărilor
de licenţă şi disertaţie a studenţilor.
Simtul practic, realist si persuasiunea sunt abilitati demonstrate si
dezvoltate ca practician al dreptului, fiind avocat pledant titular in cadrul
Baroului Iasi, cu vechime ca avocat definitv de 10 ani.
Abilităţi de leadership, structurare, capacitate de sinteza, abilităţi
decizionale dobândite în cadrul echipelor de lucru constituite în realizarea
diferitelor sarcini în proiectele de cercetare, proiectele instituţionale.
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Competenţe şi aptitudini Certificat de absolvire nr. 231/2010 eliberat de IDESC, Universitatea
organizatorice Alexandru Ioan Cuza, Iaşi.
Certificate şi adeverinţe de competenţe profesionale în utilizarea
tehnologiilor de învăţare pentru învăţământul deschis la distanţă şi fără
frecvenţă.
Membru în colectivul editorial al revistei Working Papers, indexată în BDI,
Centrul de Studii Europene, Iaşi, editor al Buletinului informativ Europa
Strategica, produs al Centrului de Excelenta Jean Monnet in Studii Europene,
http://www.cse.uaic.ro/p_buletin.htm.
Responsabil/director al Şcolii de vară Funcţia şi funcţionarul public
european, Centrul de Studii Europene, Universitatea Alexandru Ioan Cuza,
Iaşi
Membru în comitetul de organizare pentru evenimente academice în cadrul
Universității Alexandru Ioan Cuza (10 conferințe internaționale)
Competențe de cercetare prin
Director al proiectului Jean Monnet La fonction publique et le fonctionnaire
proiecte cu finanțare publique européen, (valoare proiect 25.546 euro) contract nr. 10/2603 AJM
europeana 10D027674,
Membru al echipei de cercetare în cadrul a 4 proiecte de cercetare cu
finanțare europeană, respectiv
-

Centre d'excellence Jean Monnet en Études Européennes/ Jean Monnet
Center
of
Excellecce
in
European
Studies.
(http://www.cse.uaic.ro/Jean_Monnet/echipa_cejm.htm)
- Evaluarea reformei procesului bugetar la nivelul Uniunii Europene.
Proiect fundamental de cercetare al Academiei Romane: Evaluarea stării
economiei naționale – ESEN 2012-2014, proiect în valoare de 191.702 lei
- Proiect CEDEX Cross border educational exchanges in European Studies
- favourable framework in the diminishing of the border effects at the
eastern frontier of the EU, membru in echipa de cercetare,
http://cedes.uaic.ro/team.html.
- Proiect Erasmus Mundus Academic Network, EDEN, http://eden.uaic.ro,
finantat de Comisia Europeană în cadrul ERASMUS MUNDUS ACTION
Competențe de cercetare- - „Program de formare continuă pentru cariera managerială a personalului de
dezvoltare prin proiecte cu conducere din Administraţia publică în vederea dezvoltării capacităţii
finanțare POSDRU administrative şi sporirii eficacităţii organizaţionale”, COD SMIS 1192;
http://formarecontinua.feaa.uaic.ro/
- POSDRU/86/1.2./S/53202 "Competenţe avansate – profesionale și de
cercetare – în managementul riscului internaţional", consorțiu între
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, ASE Bucureşti, Universitatea
"Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Universitatea de Vest, Timişoara şi
Universitatea "Ovidius", Constanţa, în parteneriat cu Universitatea Paris –
Dauphine,
expert
pe
termen
scurt,
http://www.feaa.uaic.ro/ro/main/category/135,
- Modelul Economiei Sociale în Romania, expert pe termen scurt, proiect FSE
POSDRU
http://alternativesociale.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1
79:modelul-economiei-sociale-in-romania&catid=37:proiecte-indesfasurare&Itemid=68,
- Proiect POSDRU id 56330 "Academia de Antreprenoriat bazat pe
Cunoaștere", coordonat de ASE Bucuresti, în care Universitatea "Alexandru
Ioan
Cuza"(UAIC),
expert
pe
termen
scurt,
http://www.feaa.uaic.ro/ro/main/page/283
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Alte competenţe şi aptitudini Hobby: lectura, călătoriile, muzica.
Informaţii suplimentare Membru în Comisia de doctorat pentru teze susținute în domeniul științelor
juridice.
Membru în comisia de îndrumare la doctorat
Membru în comisia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de
cercetare (asistent universitar, lector universitar, conferențiar universitar).
Publicarea a mai mult de 50 de articole ştiinţifice în ţară şi străinătate, în
volume şi reviste de specialitate, din care 20 indexate în BDI sau aflate în
categoria B+ CNCSIS, 2 indexate ISI Thompson Web of Knowledge dintre
care unul în revistă cu factor de impact 1,67;
Autor a două volume de specialitate şi prim autor sau co-autor principal pentru
de cărţi şi ghiduri de formare (dintre care două cursuri universitare);
Participarea la numeroase conferinţe ştiinţifice interne şi internaţionale (Marea
Britanie, Spania, Polonia, Spania, Republica Moldova, Cehia, Grecia).
Stagii de formare în străinătate şi în ţară.
Anexe - Lista lucrări
- Copii după diplomă de doctor, lucrări de specialitate relevante.
Semnătura,
Mihaela TOFAN

Data,
30 ianuarie 2014
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