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INFORMAŢII PERSONALE ANDREEA COMAN  
 

  

 București 3, str. Theodor D. Speranția 109, et. 4, 030932 România 

   +04 0720.724.711 

office@coman.law; 
andreea.coman@coman.law  
www.coman.law   

 

Sexul F | Data naşterii 22/03/1989 | Naţionalitatea Română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

În prezent Avocat titular 
Cabinet de avocat – Andreea Coman, București, www.coman.law  

 

Septembrie 2017 – Ianuarie 2018  Avocat colaborator 
      S. C. A. MAREȘ / DANILESCU / MAREȘ în asociere cu DAN LUPAȘCU, București, https://mares.ro/ 
 

Redactare și susținere cereri în cauze penale (urrmărire penală, cameră preliminară, judecată), opinii 
legale, plângeri penale. Asistență juridică și reprezentare în fața organelor de anchetă și instanțelor de 
judecată în cauze vizând infracțiuni prevazute în Codul penal și în legi speciale, atât în București, cât 
și în alte orașe. 
 
Drept penal 

 

Octombrie 2016 – August 2017 Avocat colaborator 
    S. C. P. A. MÎNDRILĂ, BONIU & ASOCIAȚII, București, http://mindrila.ro/ 
 

Asistență juridică și reprezentare în cauze penale și civile în fața organelor de urmărire penală și 
instanțelor de judecată. 

 
    Drept penal, drept civil 
 

Martie 2015 – Septembrie 2016 Avocat colaborator 
Cabinet Individual de Avocat – CHICIU ALEXANDRU - FLORIN, București 

     
Redactare și susținere cereri în cauze penale (urmărire penală, cameră preliminară și judecată). 
Asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată în 
dosare vizând infracțiuni de corupție și de serviciu, economico - financiare etc., atât în București, cât și 
în alte orașe. 
Asistență juridică în cadrul Serviciului de Reținere și Arestare Preventivă. 
 
Drept penal 

 

Aprilie 2014 – Februarie 2015 Avocat stagiar 
    S. C. A. NEAMȚU & NEACȘU - ALDESCU, București, http://nna-legal.ro/ 
     

Redactare și validare acte necesare constituirii, modificării societăților comerciale. Redactare și 
validare notificări, somații, contracte. 
Asistență și consultanță juridică în vederea îndeplinirii formalităților în fața O.S.I.M. 

. Consultanță juridică în domenii precum: protecția consumatorilor, organizațiilor non-guvernamentale, 

Martie 2018 – 2020  Avocat colaborator   

S.C.A. SĂVESCU & ASOCIAȚII, București, http://savescu.ro/ro/   

Activități de management, redactare, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, 
organelor de urmărire penală în cauze penale și civile 

  

Drept penal, dreptul muncii, protecția datelor 
  

mailto:office@coman.law
mailto:andreea.coman@coman.law
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http://www.coman.law/
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http://mindrila.ro/
http://nna-legal.ro/
http://savescu.ro/ro/
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protecția mediului, achiziții publice. 
Asistență juridică și reprezentare în cauze ce au avut ca obiect anulare acte juridice, contestații la 
executare, recuperări creanțe. 
 
Asistență juridică și reprezentare în cauze penale în fata instanțelor de judecată (Judecătorii), ca 
urmare a înscrierii în Registrul de Asistență Juridică din Oficiu din cadrul Baroului București. 
 

Drept penal, drept civil 
 

15.02.2013 – Martie 2014  Avocat stagiar 
Cabinet Individual de Avocat - CHICIU ALEXANDRU - FLORIN, București 
 

Asistență juridică și reprezentare în cauze penale în fața instanțelor de judecată (Judecatorii), ca 
urmare a înscrierii în Registrul de Asistență Juridică din Oficiu din cadrul Baroului București. 
Asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală (D.N.A., D.I.I.C.O.T., Parchetul 
Capitalei, secții de politie), întocmire fișe de dosar și opinii legale. 
 
Drept penal 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

  

 

 

COMPETENȚE PERSONALE 
  

     

Octombrie 2008 – Iunie 2012 
 
 
 
 

Octombrie 2019 – prezent 

Universitatea București, Facultatea de Drept   

Diplomă de licență 
Certificat de competență lingvistică limba franceză 
 
 

Universitatea „Nicolae Titulescu” București, Facultatea de Drept 
Studii universitare de master - Științe penale 
 

Limba maternă Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B1/B2  B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

  

Franceză B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 
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Windows - Office (Word, Excel, PPT) 
Sistem de operare OS X (Pages, Numbers) 
 
 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
  

 

Noiembrie 2012 – Februarie 2013 Practică de specialitate drept penal - Cabinet Individual de Avocat CHICIU ALEXANDRU – FLORIN 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Leadership. Detalii aici:  https://www.juridice.ro/620743/promovari-in-echipa-savescu-asociatii.html 

Competenţe cheie  ▪ Tenacitate, proactivitate, capacitate de analiza și sinteză, orientată spre rezultat, comunicare 
eficientă 

Competenţe digitale 

 Permis de conducere  B 

https://www.juridice.ro/620743/promovari-in-echipa-savescu-asociatii.html
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Dezbateri JURIDICE.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale publicate          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarii 

 

 

 

 

 

 

 

Participare cursuri/conferințe       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea în calitate de speaker la dezbaterile juridice organizate de Societatea de Științe Juridice: 

➢ „Despre concluziile scrise. Viziunea avocatului, procurorului și judecătorului”. Sursa: 
https://dezbateri.juridice.ro/12746/despre-concluziile-scrise-viziuneaavocatului-procurorului-si-
judecatorului 

➢ „Efectuarea si valorificarea expertizei evaluatorii în procesul penal”. Sursa: 
https://dezbateri.juridice.ro/11755/efectuarea-si-valorificarea-expertizei-evaluatorii-inprocesul-
penal  

➢ „Violarea vieții private – adevăr sau provocare?”. Sursa: 
https://dezbateri.juridice.ro/11191/violarea-vietii-private-adevar-sau-provocare  

➢ „Infracțiunile de audiență. Cine, ce și cum” (ediția 275). 
Sursa://dezbateri.juridice.ro/11493/infractiunilede-audienta-cine-ce-si-cum   

➢ „Este obligatorie arestarea provizorie în cazul mandatului european de arestare?” (ediția 269). 
Sursa: http://dezbateri.juridice.ro/11462/este-obligatorie-arestarea-provizorie-in-cazul-mandatului-
european-dearestare    

➢ ”Egalitatea de arme procuror-avocat în faza de urmărire penală” (ediția 264). Sursa: 
https://dezbateri.juridice.ro/11440/egalitatea-de-arme-procuror-avocat-in-faza-de-urmarire-penala 

➢ „Cum se dovedește vinovăția?” (ediția 247). Sursa: https://dezbateri.juridice.ro/11137/cum-se-
dovedestevinovatia      

 
Participarea în calitate de speaker la: 
➢ Conferința LITIGATORS, organizată de Societatea de Științe Juridice în perioada 18-19 aprilie 

2019 cu tema: „Înțelesul dreptului de a nu contribui la propria acuzare”. Sursa: 
https://evenimente.juridice.ro/2019/03/litigators.html  

➢ Conferința „Beneficiile ISO 37001 în contextul combaterii corupției”. Text integral prezentare 
regasiti aici: https://www.juridice.ro/625096/andreea-coman-speakerla-conferinta-beneficiile-iso-
37001-in-contextul-combaterii-coruptiei-text-integral-prezentare.html  

➢ Conferința Targetare și Campanii Eficiente, Ed. 4. Sursa:  
https://www.juridice.ro/614307/andreea-coman-speaker-la-conferinta-targetare-si-campanii-
eficiente-2.html 

➢ Conferința Data Protection Experts. Sursa:  https://www.dataprotectionexperts.ro/andreea-
coman/  

➢ Conferința Națională de Fiscalitate și Contabilitate. Sursa:  
https://www.juridice.ro/586105/andreea-coman-speaker-la-conferinta-nationala-de-fiscalitate-si-
contabilitate.html 

 
▪ Activitatea angajaților supravegheată video – risc de amendă. Sursa: 

https://www.juridice.ro/672400/activitatea-angajatilor-supravegheata-video-in-interes-legitim-
risc-de-amenda-2.html  

▪ Redactarea permanentă a concluziilor scrise. Sursa: https://www.juridice.ro/669714/redactarea-
permanenta-a-concluziilor-scrise.html 

▪ Forța probantă a raportului de expertiză în procesul penal. Sursa: 
https://www.juridice.ro/649822/forta-probanta-a-raportului-de-expertiza-in-procesul-penal.html 

▪ Expertiza evaluatorie în procesul penal. Valoare de circulație vs. condiții de vânzare. Sursa: 
https://www.juridice.ro/645377/expertiza-evaluatorie-in-procesul-penal-valoare-de-circulatie-vs-
conditii-de-vanzare.html 

▪ Mărturia mincinoasă este infracțiune de audiență? Sursa: 
https://www.juridice.ro/640841/marturia-mincinoasa-este-infractiune-de-audienta.html 

▪ Arestarea provizorie în vederea executării mandatului european de arestare. Sursa: 
https://www.juridice.ro/638476/arestarea-provizorie-in-vederea-executarii-mandatului-european-
de-arestare-solicitarea-unui-stat-strain-vs-analiza-judecatorului-national.html 

▪ Restricționarea accesului la dosar în cursul urmăririi penale. Sursa: 
https://www.juridice.ro/635240/restrictionarea-accesului-la-dosar-in-cursul-urmaririi-penale.html 

▪ Violarea vieții private – o infracțiune reglementată în mod formal. Sursa: 
https://www.juridice.ro/629749/violarea-vietii-private-o-infractiune-reglementata-in-mod-
formal.html 

▪ Standardul probator cu privire la vinovăție. Sursa: https://www.juridice.ro/626029/standardul-
probator-cu-privire-la-vinovatie.html 

▪ Limitarea stocării datelor cu caracter personal. Sursa: https://www.juridice.ro/621888/limitarea-
stocarii-datelor-cu-caracter-personal.html 

 
 
Participarea în calitate de formator la programul „Constituirea de parte civilă în procesul penal, 
contestația titlului de creanță și a altor acte administrative fiscale”. Detalii aici:  
https://www.juridice.ro/595970/avocati-ssa-au-participat-in-calitate-de-formatori-la-programul-
constituirea-de-parte-civila-in-procesul-penal-contestatia-titlului-de-creanta-si-a-altor-acte-
administrative-fiscale.html 
 
 

• Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra 
profesiilor liberale”. Sursa: https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-prevenirea-si-
combaterea-spalariibanilor-impactul-noii-legi-asupra-profesiilor-liberale/  

• Probleme dificile de drept penal și procedură penală „Corectarea codurilor penale de către 
Curtea Constituționala” (Ediția IV). Sursa: https://conferinte.juridice.ro/drept-penal-2017; 

• Probleme dificile de drept penal și procedură penală (Ediția III). Sursa: 
https://conferinte.juridice.ro/drept-penal-2016/  

• Confiscarea speciala și confiscarea extinsă. Sursa: http://www.baroul-bucuresti.ro/ev/577 

• Corupția în afaceri. Sursa: http://www.baroul-bucuresti.ro/ev/578 etc. 
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