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Curriculum vitae al Conf. univ dr. Mihaela TOFAN 

 

 
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Tofan, Mihaela 

Locul de muncă actual de muncă  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
Profesor universitar titular  
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  
Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație Publică  

Adresă loc de muncă Iaşi, blv. Carol 22-24 
Telefon +40232201423 +40232201435 fax +40232217000 
E-mail mtofan@uaic.ro 

Naţionalitate ro 
Sex feminin 

Experienţa profesională  

Perioada 1 octombrie 2017 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Director Catedră JEAN MONNET Chair EUFIRE European Financial 
Regulation, www.eufire.uaic.ro, http://eufire.uaic.ro/  

- Coordonatorul activitatilor didactice si de cercetare desfășurate în cadrul 
Catedrei Jean Monnet EUFIRE 

- Pregatire, redactare și prezentare cursuri și seminarii universitare pentru ciclul 1 
(licență) și ciclul 2 (master) la disciplinele Drept european, Dreptul afacerilor, 
Drept financiar european, Legslație fiscală, Drept societar; 

- Profesor Jean Monnet pentru disciplina Legislatia europeană a muncii, pentru 
modulul finantat de Agenția Europeana pentru Educatie - EACEA, Școala de 
vară, EurCOmp,http://eurcomp.feaa.uaic.ro/Pages/Start.aspx   

- Profesor Erasmus pe probleme de Drept european, Drept financiar european la 
Universitatea Bordeaux IV – Franța, Universitatea din Tel Aviv - Israel 

- Membru în comisii pentru finalizarea cursurilor de licență și master (disertație);  
- Membru în comisii de îndrumare doctorală și în comisii de susține publică a 

tezelor de doctorat (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
Universitatea din București, Universitatea de Vest - Timisoara) 

- Membru în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în 
învățământul superior (Universitatea București, Universitatea Babeș-Bolyai 
Cluj) 

- Membru în Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, membru în 
Consiliul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, membru în 
Biroul Departamentului de Finanțe, Monedă și Administrație Publică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, blv. Carol 22-24 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    învățământ universitar 
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Perioada    19 februarie 2013 – 30 septembrie 2017 
Funcţia sau postul ocupat  Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Pregatire, redactare și prezentare cursuri și seminarii universitare pentru ciclul 1 
(licență) și ciclul 2 (master) la disciplinele Drept european, Dreptul afacerilor, 
Drept financiar, Drept financiar european, Obligațiile fiscale ale firmei; 

- Profesor Jean Monnet pentru disciplina Dreptul funcției publice europene, 
pentru modulul finantat de Agentia Europeana pentru Educatie - EACEA, 
Scoala de vara Functia si functionarul public european 

- Profesor Erasmus pe probleme de Drept european și Drept financiar european la 
Universitatea Perugia – Italia, Universitatea AREL Istanbul, Turcia, 
Universitatea Coimbra – Portugalia, University Bifrost – Islanda, CDA College 
Larnaca - Cyprus 

- Profesor invitat pe teme de Drept european la National Academy Mohyla, Kiev, 
Ukraine si Universitatea din Chisinau – Republica Moldova; 

- Membru în comisii pentru finalizarea cursurilor de licență și master (disertație);  
- Membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul 

superior (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Universitatea 
București, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava) 

- Membru în comisii de îndrumare doctorală și în comisii de susține publică a 
tezelor de doctorat (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, 
Universitatea din Bucuresti, Universitatea de Vest - Timisoara) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, blv. Carol 22-24 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    învățământ universitar 

Perioada   19 februarie 2007 – 1 octombrie 2013 
Funcţia sau postul ocupat   Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Pregătire, redactare și prezentare cursuri și seminarii universitare pentru ciclul 1 
(licență) și ciclul 2 (master) la disciplinele Drept european, Drept financiar, 
Dreptul afacerilor, Drept financiar european, Obligațiile fiscale ale firmei; 

- Pregătire, redactare și prezentare cursuri și seminarii universitare pentru cilul 1 
(licență) și ciclul 2 (master) la disciplinele Dreptul muncii și Dreptul 
concurenței, pentru studenții specializării Administrație publică 

- Profesor Jean Monnet pentru disciplina Dreptul funcției publice europene, 
pentru modulul finanțat de Agenția Europeană pentru Educație EACEA, Școala 
de vară Funcția și funcționarul public european 

- Profesor invitat la Universitatea Paris 13, Franța, University of Economics, 
Praga, Cehia, Britannia School of Bussiness, Londra, UK, Universitad 
Catalunya, Barcelona, Spania 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, blv. Carol 22-24 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    învățământ universitar 

Perioada Octombrie 2003 - 19 februarie 2007 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătire, redactare și prezentare cursuri și seminarii universitare la disciplinele 
Dreptul afacerilor, Drept european, Dreptul muncii, Drept economic 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, blv. Carol 22-24 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    învățământ universitar 

Perioada 19 Februarie 2001 - Octombrie 2003  
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătire, redactare și prezentare seminarii universitare la disciplinele Drept 
financiar, Drept european, Dreptul muncii, Drept economic 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 2004/2008 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în științe juridice 
Domenii principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Drept financiar, Drept financiar european, Drept bancar si valutar, Drept 
instituțional european 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea București, Școala doctorală a Facultății de Drept 
Nivelul de clasificare internațională 

 
PhD. in legal scince 

Perioada 2001/2002 

Calificarea / diploma obţinută Master în administrarea afacerilor mici și mijlocii 

Domenii principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept comercial, Dreptul internațional al afacerilor, Management financiar, Piețe de 
capital și tranzacții bursiere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Centrul Romano-American de 
Administrare a Intreprinderilor, ELITEC 

Nivelul de clasificare internațională   MBA – master in business administration 
Perioada 2000/2001 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii aprofundate în Drept international public si privat 

Domenii principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept internațional public, Drept internațional privat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, Facultatea de Drept  

Nivelul de clasificare internatională   LLM - master of laws 
Perioada 1995/1999 

Calificarea / diploma obţinută Licență în științe juridice 

Domenii principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria generală a dreptului, Drept civil, Drept penal, Drept comercial, Drept 
financiar, Drept de procedură civilă, Drept de procedură penală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept 

Nivelul de clasificare internationala   Bachelor of law 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat 

Franceza  B2 independent B2 independent B2 independent B2 independent B2 independent 

Italiană  A1 începător A1 începător A1 începător A1 începător A1 începător 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Bună capacitate de comunicare/persuasiune pe o tema dată, capacitate oratorică 
dobândită și verificată prin susținerea orelor de curs la formații mari de studenți 
(auditoriu de 200 persoane), perseverență și determinare pentru atingerea 
obiectivelor propuse, tenacitate și determinare în activitatea de cercetare în 
domeniul științelor juridice și în activitatea de asistență și reprezentare juridică 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit cercetator și organizatoric dobândit ca urmare a celor 20 ani de experiență în 
conducerea activităților cu studenții și masteranzii din Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași 
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, ca membru organizator al mai 
multor conferinţe naţionale şi internaţionale. 
Certificat de absolvire nr. 231/2010 eliberat de IDESC, Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza, Iaşi. 
Certificate şi adeverinţe de competenţe profesionale în utilizarea tehnologiilor de 
învăţare pentru învăţământul deschis la distanţă şi fără frecvenţă. 
Membru comitetul de organizare pentru Conferințele internaționale ale Centrului 
de Studii Europene (mai 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), pentru Conferințele 
internaționale Global Education and Business Administration organizate de 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (oct. 2012, oct. 2015, oct. 
2016).  
Organizator al Săptămânii Europene la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași (13-20 mai 2017), al Conferinței aniversare 10 ani de la integrarea României 
în Uniunea Europeană și al Conferinței Internaționale European Financial 
Regulation EUFIRE 2017  

 

Organizatorul Școlii de vară Funcția și funcționarul public european;  
Membru în colectivul de organizare al Școlii de vară Managementul resurselor 
umane EURCOMP 

 

Directorul Catedrei Jean Monnet EUFIRE European Financial Regulation, 
persoană responsabilă cu implementarea tuturor activităților proiectului, 
coordonarea activităților de predare și cercetare pentru echipa de experți membri și 
asociați; eufire.uaic.ro  
Formator pentru Institutul Notarial Roman, pentru probleme de Dreptul afacerilor, 
Drept societar si insoventa, din martie 2012 - octombrie 2015 
Membru al Centrului de Excelență în Studii Europene Jean Monnet din cadrul 
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași în perioada 2008-2012, colaborator al 
Centrului de Studii Europene din aceeasi universitate în perioada 2008-2017, 
titularul cursului Dreptul Uniunii Europene, Dreptul Afacerilor în Uniunea 
Europeana și Dreptul funcției publice europene. 

Membru în comitetele de redacție 
pentru reviste de specialitate, 
indexate BDI 

- 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 
- Eastern Journal of European Studies, membru al comitetului editorial, 
http://ejes.uaic.ro/editorial_board.htm  
- Journal of Finance, Public Administration and Law – assistant editor, 
http://www.jopafl.com/editorial-board.html  
- Journal of Business and Economic, USA, evaluator permanent, 
www.academicstar.us  
- Juridical Tribune, evaluator permanent, http://www.tribunajuridica.eu/peer-
review_en.html  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator word, excell, e-mail, internet 



Curriculum vitae al Prof. univ dr. Mihaela TOFAN   5 | P a g e  

Alte afilieri instituționale - Membru în Baroul Iași, avocat titular în Cabinetul de Avocatură Mihaela Tofan 
- Membru activ al Institutului de Științe Administrative al României „Paul 

Negulescu”, din mai 2005 
- Vice-președinte al Sucursalei Iași a Asociației Europene de Drept financiar și 

bancar, sub patronatul Băncii Naționale a României, din aprilie 2011 
- Membru în European Society of International Law, ianuarie 2011/ianuarie 2015 

Hobby   lectura, călătoriile, muzica 
 


