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Informaţii personale  

Nume / Prenume Tofan, Mihaela 

Locul de muncă actual de muncă  Profesor universitar titular 2017- prezent 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  

 
Profesor colaborator – Facultatea de Drept, Universitatea București, 2020-2021 

Adresă loc de muncă Iaşi, blv. Carol 22-24 

Telefon +40232201423 mob.+40722213323 fax +40232217000 

E-mail mtofan@uaic.ro 

Naţionalitate ro sex feminin 

Experienţa profesională  

Perioada 1 octombrie 2017 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar, doctor în științe juridice 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Director al Catedrei 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 European Financial Regulation EUFIRE 

- Fulbright alumni 2019 pentru cercetare în domeniul Dreptului fiscal  

- Profesor titular pentru cursurile Drept institutional european (licenta), 
Legislatie fiscala (master), Drept societar (master), Drept financiar european 
(master) 

- 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, Legislație 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 teme de Drept european, Drept financiar european la 
Universitatea Bordeaux IV – Franța, Universitatea din Tel Aviv – Israel, 
profesor invitat Universitatea Michigan-Flint USA (2018) 

- Emile Noel Fellow la New York University School of Law – fall semester 2019 

- 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 
(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 

- Universitatea București: profesor titular masterul Drept fiscal, disciplinele 
Impozitarea întreprinderilor și Impozitarea veniturilor persoanelor fizice 

http://www.eufire.uaic.ro/
http://eufire.uaic.ro/


 

 

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 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 (2012) Universitatea din Chisinau – Republica Moldova (2014) 

- 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 in cadrul Centrului de Excelenta in Studii Europene al Universitatii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iasi 

- 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, 19 Februarie 2001 - Octombrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, respectiv preparator universitar 

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

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, blv. Carol 22-24 



 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada Decembrie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Emile Noel Fellow  

Domenii principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept feuropean, Drept financiar si fiscal european, Fiscalitate internationala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  New York University – School of Law, Jean Monnet Center for International and 
Regional Economic Law  

Nivelul de clasificare internațională Fullbright Senior Scholar  

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 science 

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 

 

  

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 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

 

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 20 ani de experiență în 
conducerea activităților cu studenții din Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Abilităţi de conducere și decizie, capacitate de sinteza, dobândite în cadrul 
echipelor de lucru constituite în proiectele de cercetare și proiectele instituţionale, 
ca membru organizator al mai multor conferinţe naţionale şi internaţionale. 
Certificat nr. 231/2010 eliberat de IDESC, Univ. Alexandru Ioan Cuza, Iaşi pentru 
competenţe profesionale în utilizarea tehnologiilor de învăţare pentru învăţământul 
deschis la distanţă, on-line 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) și coordonator al organizării Confințelor EUFIRE (2016-prezent)  
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 
Organizatorul Scolii postuniversitare de vara – Legislatia privind achizitiile publice 
in context european 2016-2019, activitate in cadrul Catedrei Jean Monnet EUFIRE 

 

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; www.eufire.uaic.ro  
Formator pentru Institutul Notarial Roman: Dreptul afacerilor, Drept societar si 
insolventa, din martie 2012 - octombrie 2015 
Membru al Centrului de Excelență în Studii Europene Jean Monnet din cadrul 
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (2008-2012), colaborator al Centrului de 
Studii Europene din aceeasi universitate (2008-2017), titular Dreptul Uniunii 
Europene, Dreptul Afacerilor în UE și Dreptul funcției publice europene. 

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

- Membru în Colegiul editorial al revistei Working Papers, indexată în BDI și editor 
al Buletinului informativ Europa Strategica, produs al Centrului de Excelenta Jean 
Monnet in Studii Europene, http://www.cse.uaic.ro/p_buletin.htm 
- Membru în Colegiul editorial al revistei de fiscalitate Cluj Tax Forum, 
http://law.ubbcluj.ro/facultate/evenimente/3137-cluj-tax-forum-2019  
- Eastern Journal of European Studies/EJES, editor adjunct, cu atributii de evaluare 
si monitorizare a procesului editorial, http://ejes.uaic.ro/editorial_board.htm  
- Journal of Finance, Public Administration and Law – editor adjunct, 
http://www.jopafl.com/editorial-board.html  
- Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS), Centrul de Studii în 
Integrare Europeană, ASE – Chișinău, Republica Moldova, evaluator permanent și 
membru al Comitetului științific, https://csei.ase.md/journal/ 
- Journal of Business and Economics, USA, evaluator permanent, 
www.academicstar.us  
- Juridical Tribune, evaluator permanent, http://www.tribunajuridica.eu/peer-
review_en.html  
- editor principal al publicatiei The Proceedings of the International Conference on 
European Financial Regulation EUFIRE, indexata Web of Knowledge, 
http://eufire.uaic.ro/  

http://www.eufire.uaic.ro/
http://www.cse.uaic.ro/p_buletin.htm
http://law.ubbcluj.ro/facultate/evenimente/3137-cluj-tax-forum-2019
http://ejes.uaic.ro/editorial_board.htm
http://www.jopafl.com/editorial-board.html
https://csei.ase.md/journal/
http://www.academicstar.us/
http://www.tribunajuridica.eu/peer-review_en.html
http://www.tribunajuridica.eu/peer-review_en.html
http://eufire.uaic.ro/


 

 

Abilitati de cercetare prin proiecte  Proiecte cu finantare internationala coordonate in calitate de director: 

• FULBRIGHT SENIOR SCHOLAR – august-decembrie 2019, New York 
University School of Law, Jean Monnet Center for International and 
Regional Economic Law, Emile Noel Global Fellow  

• Director si profesor coordonator al Catedrei Jean Monnet de Drept financiar 
european - www.eufire.uaic.ro; Erasmus+ Programme of the EU 
Commission, Project no. 574702-EPP-1-2016-1-RO-EPPJMO-CHAIR 

• Director si coordonator al Proiectului Jean Monnet La fonction publique et 
le publique fonctionnaire européen, contract no. 10/2603 AJM 10D027674  

Membru in echipa de implementare - proiecte de cercetare cu finantare 
internationala:  
- Jean Monnet Centre d'excellence en Études Européennes 
(http://www.cse.uaic.ro/Jean_Monnet/echipa_cejm.htm )   
- Assessment of budget process reform in the European Union. Fundamental 
research project of the Romanian Academy - ESSENTIAL 2012-2014 
- Project CEDEX Cross border educational exchanges in European Studies -, 
http://cedes.uaic.ro/team.html  
- Project Erasmus Mundus Academic Network, EDEN, http://eden.uaic.ro, in the 
framework of ERASMUS MUNDUS ACTION 

 Proiecte cu finantare interna – director: 

- Proiect de mobilitate pentru cercetatori – cod PN-III-P1-1.1-MC-2018-0740, 
octombrie-decembrie 2018 

- Proiect de mobilitate pentru cercetatori – cod cod PN-III-P1-1.1-MC-2019-
0117, decembrie 2019 

Proiecte cu finantare internă – membru in echipa/expert pe termen scurt  

- „Training program for developing the administrative capacity and increasing 
organizational effectiveness of the management from the public administration 
directors " , COD SMIS 1192; http://formarecontinua.feaa.uaic.ro/  

- POSDRU/86/1.2./S/53202 "Advanced skills in professional capacity, research  
and the international risk management", 
http://www.feaa.uaic.ro/ro/main/category/135 ; 

- The Social Economy in Romania, POSDRU 
http://alternativesociale.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=17  

- POSDRU id 56330 "Academy of Entrepreneurship Knowledge", coordinated by 
ASE Bucharest, http://www.feaa.uaic.ro/ro/main/page/283 

- “Calitate in educatie prin responsabilitate sociala si etica in UNIV.  „AL. I. 
CUZA” din IAȘI (UAIC)”  – ReSoNor-Etic-UAIC, cod CNFIS-FDI-2018-0180 

-  „Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de 
excelență la UAIC”, https://www.uaic.ro/cercetare/dezvoltarea-capacitatii-de-
inovare-si-cresterea-impactului-cercetarii-de-excelenta-la-uaic/  

- Proiect Implementarea unor mecanisme moderne pentru evaluarea calitatii 
proceselor de predare si evaluare didactica din perspectiva principiilor 
sustenabilitatii in Univ. Al. I. Cuza IAȘI, CNFIS-FDI-2019-0540 

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 

- Cercetator in cadrul Centrului Jean Monnet International and Regional 
Economic Law and Justice – New York University School of Law, 
https://jeanmonnetprogram.org/fellow/mihaela-tofan/   

- Membru al Council for Europene Studies, Columbia University, New York 

- 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 

- Membru in International Society of Public Law, din aprilie 2019 
- Membru în Social Global Studies Research Network, 

https://onglobalization.com/about  

 

http://cedes.uaic.ro/team.html
http://formarecontinua.feaa.uaic.ro/
http://www.feaa.uaic.ro/ro/main/category/135
http://alternativesociale.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=17
http://www.feaa.uaic.ro/ro/main/page/283
https://www.uaic.ro/cercetare/dezvoltarea-capacitatii-de-inovare-si-cresterea-impactului-cercetarii-de-excelenta-la-uaic/
https://www.uaic.ro/cercetare/dezvoltarea-capacitatii-de-inovare-si-cresterea-impactului-cercetarii-de-excelenta-la-uaic/
https://jeanmonnetprogram.org/fellow/mihaela-tofan/
https://onglobalization.com/about

