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INFORMAŢII PERSONALE Andreea Miclea  
 

 

București (România)  

  0040.765.210.386 

andreea.miclea@gmail.com 

vasiliumiclea.ro  

Sexul Feminin | Data nașterii 09/01/1984 | Naționalitatea Română 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

01/10/2013 - Prezent  Partener fondator 

 SCA Vasiliu & Miclea  

 Societate civilă de avocați specializată în domeniul dreptului muncii  
 ▪ servicii de consultanță juridică în domeniul dreptului muncii. 

▪ asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată a clienților persoane juridice angajatori, 
a salariaților, a patronatelor sau a sindicatelor în litigii individuale sau colective. 

▪ asistență juridică în cadrul negocierilor individuale sau colective.  
 

17/02/2009 - 30/09/2013  Avocat colaborator 

  Cabinete individuale de avocați 

 ▪ servicii de consultanță juridică în domeniul dreptului muncii, societar și insolvență, drept civil.  

▪ asistență și reprezentare a clienților în fața instanțelor de judecată sau a instituțiilor statului.  

01/10/2015 – Prezent  Școala Doctorală – Domeniul Drept 

 Universitatea Titu Maiorescu 

▪ Domeniul de cercetare: Dreptul Uniunii Europene și Drepturile omului  

▪ Titlul tezei: Concedierea disciplinară – conținut teoretic și practic în dreptul intern și internațional 
 

2014  Studii universitare de masterat 

 Universitatea din București 

▪ Master în specializarea Dreptul muncii, relații de muncă și industriale 

▪ Titlul lucrării: Impactul procedurii insolvenței angajatorului asupra relațiilor de muncă 
 

2009  Studii universitare de masterat 

  Université Paris 1 Panthéon Sorbonne  

▪ Master în specializarea Droit européen et international des affaires  
 

2009  Studii universitare de masterat 

 Universitatea din București 

▪ Master (profesional) în specializarea Drept european și internațional al afacerilor 

 

2008  Modul psihopedagogic 

 Universitatea din București 

2008  Studii universitare de licență 

 Universitatea din București, Facultatea de Drept 

2007  Studii universitare de licență 

  Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

2007  Studii universitare de licență 

 Universitatea din București, Facultatea de Litere 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 
 
 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversație  

Discurs oral   

Franceză C1 C1 C1 C1 C1 

Engleză  B2 B2 A2 A2 B1  

Italiană  B1 B1 A2 A2 A2 

Spaniolă B1 B1 A2 A2 A2  

Competențe de comunicare  ▪ Bune abilități de interacțiune cu specialiști în domeniul dreptului, dobândite prin exercitarea 
profesiei de avocat pledat.  

▪ Aptitudini în domeniul medierii conflictelor, precum și al negocierii, obținute în urma desfășurării 
activității de mediator, precum și în cadrul negocierilor individuale și colective privind contractele de 
muncă.  

Competențe 
organizaționale/manageriale  

▪ Leadership (coordonarea echipei de avocați).  

▪ Managementul resurselor (organizarea și coordonarea proiectelor de concedieri în cadrul unor 
multinaționale).  

Competențe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Perspectivă complexă și de ansamblu asupra relațiilor de muncă.  

▪ Analiză strategică și atenție la detalii.  

▪ Capacitate de a rezolva probleme și decizională.  

▪ Orientare spre rezultate. 

Competențe informatice  ▪ Utilizator experimentat Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Teams) 

Permis de conducere  ▪ Categoria B 

  Afilieri 

 

 

 

 

Conferințe 

 

 Publicații 

(selecție) 

▪  Membru al Uniunii Naționale a Barourilor din România. 

▪ Membru al Baroului București. 

▪ Membru al Consiliului de Mediere. 

▪ Membru în European Employment Lawyers Association (EELA).  
 

▪ Participări în cadrul conferințelor naționale și internaționale cu teme juridice.  
 

▪ Posibilitatea angajatorului de a înceta pe perioada de probă contractul individual de muncă al 
unei salariate gravide (coautorat)  

▪ Nulitatea unei decizii de concediere în reglementări naționale și europene 

▪ Creanțele salariale în cazul insolvenței angajatorului (coautorat)  

▪ Considerații privind interdicțiile la concediere  


