Curriculum Vitae Europass

Informatii personale
Nume / Prenume
E-mail
Nationalitate

Dana TOFAN
dana.tofan@drept.unibuc.ro
Română

Experienta profesionala
Perioada 1.10.1985 - prezent /21.02.2005 -prezent
Functia sau postul ocupat

profesor universitar (de la 21.02.2005)
conducător de doctorat (de la 01.10.2007)
Directorul Școlii doctorale a Facultății de drept din Universitatea din București (martie
2012-octombrie 2016) (octombrie 2016 şi în prezent)
cercetător ştiinţific grad I la Institutul de Cercetări Juridice Acad.„Andrei Rădulescu”-Academia
Română (cumul/jumătate de normă)
avocat în Baroul București

Activitati si responsabilitati
principale

Predare cursuri: Licență IF: Drept administrativ I; Drept administrativ II
ID: Drept administrativ I
Regimul juridic al proprietăţii publice şi private, tehnici de privare forţată de proprietate şi
Transparenţa decizională, proceduri de informare si participare la Masterul: Dreptul
urbanismului și al amenajării teritoriului: din anul 2014 și în prezent al cărui Director sunt din
anul 2018.
Instituţii administrative europene la Masterul: Dreptul Uniunii Europene (de la înființare pînă
în anul 2018).

Numele si adresa angajatorului
Perioada

Universitatea din Bucureşti, B-dul M.Kogălniceanu, nr.36-46, sector 5
1995- prezent

Functia sau postul ocupat Expert legislatie, consultant de specialitate - proiecte de grant
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Activitati si responsabilitati - 9.08.2018 și în prezent: Membru al Grupului de lucru pentru elaborarea Codului de procedură
principale administrativă organizat de DGAP al MDRAP.
- 6.02.2018 și în prezent: președintele Comisiei de evaluare a înalților funcționari publici, numită
prin Decizia Prim-ministrului nr. 58/2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 114/6.02.2018)
- 3.10.2016-17.11.2017: expert în proiectul „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității
serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local (SPC) cod – SIPOCA 9” cofinanțat din
Fondul Social European (FSE) prin POCA.
- 12.2015-1.2016: Membru în grupul de lucru pentru clarificarea cadrului instituţional şi normativ
privind controlul calităţii tezelor de doctorat şi aspectele de etică a cercetării ştiinţifice constituit
prin ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
- 1.04.2014 – 7.10.2015: tutore în Echipa de proiect, în programul „Burse Universitare în România
prin Sprijin European pentru Doctoranzi şi Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”, ID 133255;
beneficiar Univ. Craiova, parteneri U.B., UVT şi U.L.B.S.
- 1.12.2010-31.03.2013: tutore în Echipa de proiect, în Programul postdoctoral de cercetare
avansată "Parteneriatul universitar în cercetare - un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a
viitorului", cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, beneficiar Universitatea din Craiova,
parteneri U.B. şi U.L.B.S.
- 30.05.2011-5.11.2011: expert cheie în echipa de asistență tehnică a Proiectului „Un cadru
legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă”, cod SMIS 2989, finanţat din
F.S.E. prin P.O.D.C.A. având ca obiectiv elaborarea Proiectului Codului administrativ al României,
beneficiar U.C.R.A.P. al M.A.I.
- 26.10.2011-20.02.2012: consultant juridic pe termen scurt în cadrul proiectului UNPD
Moldova – Evaluarea descentralizării proprietăților pentru IHS ROMANIA;
- 06.2008-12.2010: expert prin ordin al ministrului, în comisia de elaborare a Proiectului Codului
administrativ al României, beneficiar M.A.I.
-1.03.2009-30.04.2009: elaborare raport privind Şcoala doctorală în Facultatea de drept în
cadrul Programului POSDRU/5/1.5./S/1: Definirea modelului de şcoală doctorală. Raport
diagnoză pentru UEFISCU
-19.02.2009-30.04.2009: expert pe termen scurt în cadrul Proiectului ARACIS: Adaptarea activă
a educaţiei universitare la cerinţele pieţei muncii, beneficiar SC Educația 2000+Consulting SRL
- 2008-2011: Membru în contract de grant C.N.C.S.I.S. (U.B.B. Cluj) Director de grant: Dacian
Dragoş. Tema de cercetare: Transparenţă, responsabilitate şi implicare civică: rolul instituţiei de
tip ombudsman în dezvoltarea principiilor de bună administrare.
- 07.2005-08.2005: consultant în domeniul administraţiei publice locale, privind funcţia de city
manager, beneficiar Institutul de politici publice.
- 04.2004-06.2004: Contract de consultanţă ştiinţifică, program PHARE derulat la nivelul M.A.I.
şi I.N.A., Schema Tinerilor Profesionişti, în vederea elaborării proiectului de act normativ privind
crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, beneficiar British
Council.
- 12.2003-02.2004: Contract de consultanţă ştiinţifică pentru analiza legislaţiei privind
parteneriatul public-privat în România, beneficiar Institutul de Politici Publice.
- 06.2003-07.2003: Contract de consultanţă ştiinţifică pentru definitivarea proiectului de lege
privind organizarea “Zonei Metropolitane Bucureşti”, beneficiar primarul sectorului 1.
- 04.2001-07.2001: Contract de consultanţă ştiinţifică pe probleme de transparenţă în
administraţia publică, beneficiar Iris Center România.
- 07.2000-09.2000: Contract de consultanţă ştiinţifică pe probleme de administraţie publică
locală, beneficiar Iris Center România.
- 1999: membru în comisiile organizate pentru redactarea proiectului de lege privind contenciosul
administrativ şi a proiectului de lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, beneficiar
Ministerul Justiţiei.
02.1995-05.1995;09.1996-03.1997;08.1997-12.1998, consultant juridic într-un program Phare al
Ministerului Transporturilor pentru armonizarea legislaţiei româneşti în domeniul transporturilor,
la legislaţia europeană, beneficiar Gopa Consultants.
1998: membru în comisia de selecţie a proiectelor din domeniul administraţiei publice, beneficiar
Fundaţia pentru o Societate Deschisă.
Numele si adresa angajatorului
Perioada

Firme de consultanță, instituții publice, ONG-uri
19.02.2001 – 21.02.2005
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Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale
Numele si adresa angajatorului
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale
Numele si adresa angajatorului
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale
Numele si adresa angajatorului
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale
Numele si adresa angajatorului
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale
Numele si adresa angajatorului

conferenţiar universitar
Predare cursuri: Licență, Master, Cursuri postuniversitare şi Învăţământ la distanţă: Drept
administrativ I; Drept administrativ II şi Instituţii administrative europene; Droit administratif
comparé (Collège juridique franco-roumain)
Universitatea din Bucureşti, B-dul M.Kogălniceanu, nr.36-46, sector 5
27.02.1995 – 18.02.2001
lector universitar
Predare, seminarizare: cursuri de zi, cursuri postuniversitare: Drept administrativ I şi Drept
administrativ II; Droit administratif comparé (Collège juridique franco-roumain)
Universitatea din Bucureşti, B-dul M.Kogălniceanu, nr.36-46, sector 5
05.10.1992 – 26.02.1995
asistent universitar
Predare, seminarizare: cursuri de zi: Drept administrativ I şi Drept administrativ II
Universitatea din Bucureşti, B-dul M.Kogălniceanu, nr.36-46, sector 5
21.12.1987 – 1.03.1993
cercetător ştiinţific: specializarea: Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei
Cercetare ştiinţifică în domeniul Dreptului administrativ şi ştiinţei administraţiei
Institutul de Cercetări Juridice Academician „Andrei Rădulescu” al Academiei Române
1.10.1985 - 21.12.1987
inspector de control
Control la nivelul autorităţilor locale
C.P.J. Ialomiţa

Educatie si formare
Perioada

01.04.1995 – 11.11.1999

Calificarea / diploma obtinuta

Doctor în drept – specialitatea Drept administrativ

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale
dobandite

Drept constituţional, Drept administrativ şi Drept procesual civil – elaborarea tezei de dcotorat
cu titlul “Limitele puterii discreţionare a administraţiei publice. Recursul pentru exces de
putere”.
Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Antonie Iorgovan

Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorul de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorul de
formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept

1990-1991
atestat privind susţinerea examenelor de diferenţă pentru echivalarea diplomei cu diploma în
specialitatea Drept
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept
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Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale
dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorul de
formare
Perioada

1981-1985
jurist, specializarea Drept economic-administrativ
Media de absolvire 9,87

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept

1977-1981
Bacalaureat

Diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamant
Aptitudini si competente
personale
Limba(i) materna(e)

Liceul Ion Luca Caragiale - Bucureşti
Windows Office 10 home, Excel, Power Point
Română

Limba(i) straine cunoscuta(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Intelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversatie

Scriere

Discurs oral

Exprima
re scrisa

Limba franceză

C1

C1

C1

C1

C1

Limba engleză

C1

C1

C1

C1

C1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi Straine
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Misiuni şi conferinţe -17-18.10.2019: participare la Workshopul doctoral cu tema Accesul la justiție: dimensiune națională și
transnațională, formă de cooperare între SDD de la Departamentul de științe juridice al Universității din
internaționale

Florența și SDD a Facultății de drept din U.B., Florența (Italia).
-20-21.11.2017: participare la conferința „Recontres de la SLC: DIALOGUE FRANCO-ROUMAIN” cu un raport
cu tema: Déclarations de patrimoine et d’interet des acteurs publics, Paris (Franța).
-30.06-2.07.2016: participare ca Preşedinte de atelier la Colocviul organizat de OLA (Observatory on local
autonomy) intitulat „L’impact de la régionalisation, de l’intercommunalité et de la métropolisation sur les
autorités locales, régionales et centrales en Europe", la Bratislava, (Slovacia).
-12-15.02.2014: participare la Colocviul organizat de CERCCLE al Universității din Bordeaux, intitulat: Les
confluences des droits, regards franco-roumains, cu un raport cu tema: La régionalisation en Roumanie,
Bordeaux (Franța).
-3-9.07.2011: vizită de lucru la Berlin (Germania) în cadrul Grupului de lucru constituit la UCRAP (MAI)
pentru elaborarea unui Proiect de Cod administrativ;
-28.05.2011-6.06.2011: profesor invitat pentru prelegeri la masteranzi și doctoranzi - specialitatea Drept
public, Facultatea de drept a Universității din Sao Paolo (Brazilia);
- 20-26.02.2011: vizită de lucru la Paris (Franța) în cadrul Grupului de lucru constituit la UCRAP în cadrul
MAI pentru elaborarea unui Proiect de Cod administrativ,
- 18.10.2010: membru/comisie de doctorat la Univ. Paris-Est Creteil Val de Marne; îndrumător: conf.univ.
Christine Houteer; doctorand: Elena Sferlea, Paris (Franţa);
- 17-20.11.2009: participare la Conferinţa multilaterală regională „The State before the Court - the Role of
the Administrative Law and Administrative Jurisdiction for the Developement of the Rule of Law” la
Dubrovnik (Croaţia);
- 26.04.2007-16.05.2007: profesor invitat la Universitatea Paris I Pantheon Sorbona, Paris (Franţa);
- 4-7.05.2006: participare la Întrunirea anuală a coordonatorilor programului Socrates în cadrul reţelei
facultăţilor de drept organizate de Universitatea din Copenhaga, la Copenhaga (Danemarca);
- 8-12.06.2005: participare la a XIII-a ediţie a Zilelor juridice franco-române, sub egida Academiei
Internaţionale de Drept Comparat de la Paris şi a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, cu
raport naţional: Le partenariat public privé, la Paris şi Lille (Franţa);
- 12-15.05.2005: participare la Întrunirea anuală a coordonatorilor programului Socrates în cadrul reţelei
facultăţilor de drept organizate de Universitatea din Rotterdam, la Rotterdam (Olanda);
- 13-16.05.2004: participare la Întrunirea anuală a coordonatorilor programului Socrates în cadrul reţelei
facultăţilor de drept organizate de Universitatea din Rotterdam, la Brno (Cehia);
- 28.01.2003-3.02.2003: vizită de lucru la Universitatea din Florida, Departamentul de învăţământ şi
distribuţie a învăţământului la distanţă şi Colegiul de drept, Talahassee, (Florida, S.U.A.);
- 2-05.05.2002: participare la Întrunirea anuală a coordonatorilor programului Socrates în cadrul reţelei
facultăţilor de drept organizate de Universitatea din Rotterdam, la Girona (Spania);
- 9-13.07.2001: participare la al XXV-lea Congres internaţional de ştiinţe administrative: “Guvernarea şi
administraţia publică în sec. XXI. Noi tendinţe, noi tehnici”, cu comunicare (în colaborare) cu tema:
Delegarea legislativă în România. Analiză comparativă în raport cu statele occidentale, Atena-Vouliagmeni
(Grecia);
- 18–20.11.1999: participare la a XI-a ediţie a Zilelor juridice franco-române, intitulată: “La Convention
européenne des droits de l'homme: aspects comparatifs”, cu un co-raport naţional (în colaborare) cu tema:
Fonction publique et Convention européenne des droits de l'homme, organizată la Strasbourg (Franţa);
- 5-7.10.1998: participare la Conferinţa organizată de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, pentru
coordonatorii de programe locale, la Budapesta (Ungaria);
- 05.1996-3.06.1996: profesor invitat la Univ. Paris I Pantheon Sorbona (Franţa);
- 31.10.1994-18.11.1994: curs pentru juriştii din România, organizat de Comitetul Helsinki Olandez cu tema:
“Protecţia internaţională a drepturilor omului şi sistemele juridice interne”, la Haga (Olanda);
- 31.07.1994-6.08.1994: participare la al XIV-lea Congres internaţional de drept comparat, cu raport
naţional cu tema: “L'administration informelle”, Atena-Vouliagmeni (Grecia);
- 25.03.1991-1.04.1992: şcolarizare de un an în cadrul Institutului Regional de Administraţie din Metz,
finalizată cu examene orale şi scrise, diplomă ce reprezintă echivalentul a trei ani de studii universitare în
Franţa, Metz (Franța);
- 8–27.07.1990: sesiunea 286 – seminarul Salzburg, Austria cu tema: “Dreptul american şi instituţiile sale
juridice”; Salzburg (Austria).
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Membru al unor organisme
profesionale

- Secretar general al Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu” din 1995;
- Redactor şef adjunct la Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept din 01.2009;
- Secretar responsabil de redacţie al revistei Institutului de Cercetări Juridice al Academiei
Române, “Studii de drept românesc” în perioada 1988-2006;
- Redactor şef adjunct la Revista de drept public a Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul
Negulescu”, serie nouă, din anul 2001, secretar general adjunct de redacţie în perioada 20032011;
- Membru în Colegiul de redacţie al revistei Curierul Judiciar, serie nouă, Publicaţie a Editurii
C.H. Beck, din ianuarie 2002;
- Membru în Colegiul de redacţie al revistei Buletinul Curţilor de Apel, publicaţie trimestrială a
Editurii C.H. Beck, în perioada 2007-2011;
- Membru al Comisiei de Ştiinţe Juridice şi Administrative (C9) a Consiliului Naţional de Evaluare
Academică şi Acreditare: 2002-2005;
- Membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de drept a U.B. din 2001 şi în prezent;
- Membru în Senatul Universităţii din Bucureşti în mandatul 2015-2019;
- Membru în Senatul Universităţii din Bucureşti în mandatul 2011-2015;
- Membru în Senatul Universităţii din Bucureşti în mandatul: 2004 – 2008;
- Membru în Consiliul Ştiinţific al Universităţii din Bucureşti: 2005 - 2008;
- Membru în Comisia de Calitate a Universităţii din Bucureşti: 2005-2012;
- Membru în Comisia de Studii a Universităţii din Bucureşti: 2005-2011.

1. 04.2020
Prof.univ.dr. Dana Tofan
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