
RALUCA PAPADIMA 
 

 

EDUCAȚIE 
 

Universitatea din București și Universitatea Paris 2 Panthéon-Assas, România/Franța (2012 – 2017) 

Doctorat în drept, mențiune excelent cu felicitările juriului (très honorable, avec les félicitations du jury), octombrie 2017 

Titlul tezei: “Convergența în materia dreptului aplicabil societăților cotate la bursă din Uniunea europeană” 

Conducători: Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea (România) și Prof. univ. dr. Hervé Synvet (Franța)  
 

Harvard Law School, Cambridge, MA, SUA (2005 – 2006) 

LL.M. (echivalent Master) specializarea Dreptul Afacerilor și Guvernanță Corporativă, iunie 2006 

Titlul dizertației: “Dreptul de opțiune al statelor membre și societăților potrivit Directivei privind ofertele publice de achiziție” 

Îndrumător: Prof. Mark J. Roe 
 

Universitatea Paris 2 Panthéon-Assas, Paris, Franța (2003 – 2004) 

DEA (echivalent Master) specializarea Dreptul Afacerilor, mențiune assez bien, iulie 2004 

Titlul dizertației: “Convenții reglementate și libere în cadrul unui grup de societăți” 

Îndrumător: Prof. univ. dr. Hervé Synvet 
 

Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, Franța (1999 – 2003) 

Maîtrise (echivalent Licență) specializarea Drept European, mențiune assez bien, iunie 2003 
 

Universitatea din București, Facultatea de Drept, București, România (1999 – 2003) 

Diplomă de Licenţă, top 3%, iunie 2003 

Titlul lucrării de licență: “Dreptul de proprietate intelectuală și numele de domenii” 

Îndrumător: Prof. univ. dr. Lucian Mihai 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 
 

Universitatea din București și Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne, România/Franța (2012 – prezent) 

Lector universitar (2019 – prezent). Cadru didactic asociat (2012 – 2019).  

Cursuri și seminare de dreptul contractelor și dreptul afacerilor român, francez, american, european și internațional. 

Seminar de pregătire pentru concursul Willem Vis în domeniul arbitrajului internațional.  
 

Cabinet de avocat Raluca Papadima, România, Avocat (2005 – prezent) 

Reprezentare clienți cu privire la diverse tranzacții comerciale cu elemente de extraneitate. 

Arbitru înregistrat pe lista Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. 
 

Greenberg Traurig LLP, New York, NY, SUA, Avocat (2014 – 2016) 

Reprezentare societăți private sau cotate la bursă cu privire la diverse tranzacții comerciale și bănci de investiții. 
 

Latham & Watkins LLP, New York, NY, SUA, Avocat (2006 – 2012) 

Reprezentare clienți (fonduri de investiții, instituții financiare, societăți private sau cotate la bursă) cu privire la diverse 

tranzacții comerciale (fuziuni și achiziții, reorganizări, finanțări) și litigii referitoare la astfel de tranzacții. 
 

Linklaters LLP, București, România, Avocat (2004 – 2005) 

Reprezentare clienți români și multinaționali cu privire la diverse tranzacții comerciale; Reprezentare a Guvernului 

României în legătură cu mai multe proiecte de privatizare; Reprezentare societăți internaționale cu privire la o varietate 

de litigii în materie de mărci, brevete, drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală. 

 

DIVERSE 
 

Avocat: Admis în barourile București (2004), Paris (2006) și New York (2007) 
 

Limbi străine: Engleză (fluent), Franceză (fluent), Spaniolă (intermediar) 
 

Președinte al Asociației Vindobona pentru Promovarea Arbitrajului în România (2016 – prezent) 

Asociația promovează în general arbitrajul în România și finanțează participarea studenților la concursuri de arbitraj. 
 

Membru al juriului și antrenor la concursul Willem Vis în domeniul arbitrajului internațional (Austria/Hong Kong) 

Membru al juriului (2005 – prezent). Antrenor al echipei Universității București (2012 – prezent). 

 

PREMII 
 

Premiul I la categoria “Profesorul asociat al anului” (secțiunea Științe sociale) în cadrul Premiilor anuale ale Senatului 

Universității din București, ediția I (2017) 
 

Premiul II la categoria “Cea mai bună teză de doctorat” (secțiunea Științe sociale) în cadrul Premiilor anuale ale 

Senatului Universității din București, ediția I (2017) 


