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INFORMAŢII PERSONALE Dima Elena Luminița  
 

  

 
Bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București  

 
 021. 312. 07.19     

 
elena-luminita.dima@drept.unibuc.ro  

 
 
 
 
 
 

Sexul F | Data naşterii 10/02/1975 | Naţionalitatea Română  

 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 

 

 

 

Octombrie 2012 - prezent  Conferențiar universitar  

Universitatea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de drept privat 

Bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București, www.drept.unibuc.ro  

▪ Licenţă, forma de învăţământ ZI –  activităţi de predare şi seminarizare la disciplina Dreptul muncii; 

▪ Licenţă, forma de învăţământ ID – activități tutoriale şi materiale de curs la disciplinele Dreptul muncii 
şi Dreptul securităţii sociale; 

▪ Master –activităţi de predare şi de seminarizare la disciplinele Sisteme jurisdicționale. Conflictele de 
muncă. Reglementări internaționale şi Relaţii de muncă în UE – în cadrul programului de masterat 
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale” organizat de Facultatea de Drept a Universităţii din 
Bucureşti; 

▪ Master (Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene - CLOE) la Facultatea de Limbi şi Literaturi 
Străine a Universităţii din Bucureşti –activităţi de predare la discipina Dreptul muncii (în limba 
engleză) . 
 

Ianuarie 2011 – prezent Avocat Partener  
Societatea Civilă de Avocaţi „Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen”, 

Strada Barbu Văcărescu nr. 201, Clădirea Globalworth Tower Et. 18, sector 2, București, 
www.nndkp.ro  

▪ Activități de consultanță juridică în domeniul dreptului muncii; 

▪ Coordonarea Departamentului de Dreptul muncii;  

▪ consultanţă juridică atât pentru angajatori –societăţi comerciale,  instituţii publice, fundaţii– cât şi 
pentru salariaţi, reprezentare în procese, participare în negocieri de contracte colective şi individuale 
de muncă, etc.; 

▪ consultanță și asistență privind aspectele de drept material și procesual în gestionarea litigiilor de 
dreptul muncii pentru echipa Departamentului Litigii al NNDKP. 
 

Februarie 2006 – Februarie 2008  Secretarul Științific al Consiliului Facultății de Drept  

Universitatrea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de drept privat 

Bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București, www.drept.unibuc.ro  

▪ Am organizat și coordonat activitățile aferente examenelor de licență, concursurilor de admitere, 
desfășurarii activităților didactice la forma de învățământ ID, programe de cercetare, etc. 
 

mailto:elena-luminita.dima@drept.unibuc.ro
http://www.drept.unibuc.ro/
http://www.nndkp.ro/
http://www.drept.unibuc.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

Aprilie 2007 – Ianuarie 2011 Avocat Asociat Manager, Avocat Asociat Senior 

Societatea Civilă de Avocaţi „Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen”, 

Șos. București-Ploiești 1A, BBP, sc. A, et. 4, sector 1, București, www.nndkp.ro  

▪ Activități de consultanță juridică în domeniul dreptului muncii; 

▪ Coordonarea Departamentului de Dreptul muncii;  

▪ consultanţă atât pentru angajatori –societăţi comerciale,  instituţii publice, fundaţii– cât şi pentru 
salariaţi, reprezentare în procese, participare în negocieri de contracte colective şi individuale de 
muncă, etc.; 

▪ consultanță și asistență privind aspectele de drept material și procesual în gestionarea litigiilor de 
dreptul muncii pentru echipa Departamentului Litigii al NNDKP. 
 

Februarie  1998 –Octombrie 2012  Lector universitar, Asistent universitar, Preparator universitar 
Universitatrea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de drept privat 

Bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București, www.drept.unibuc.ro 

▪ Licenţă, forma de învăţământ ZI –  activităţi de predare şi seminarizare la disciplinele Dreptul muncii 
şi Dreptul securităţii sociale; 

▪ Licenţă, forma de învăţământ ID –activităţi tutoriale şi materiale de curs la disciplinele Dreptul muncii 
şi Dreptul securităţii sociale; 

▪ Master – am desfăşurat activităţi de predare şi de seminarizare la disciplinele Jurisdicţia muncii, 
Drept social european şi Relaţii de muncă în UE – în cadrul programelor de masterat „Carieră 
judiciară”, „Drept comunitar” şi „Relaţii de muncă şi industriale” organizate de Facultatea de Drept a 
Universităţii din Bucureşti; 

▪ Licenţă, forma de învăţământ ZI şi, ulterior, Master (Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene - 
CLOE) la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti – am desfăşurat 
activităţi de predare la discipina Dreptul muncii (inclusiv în limba engleză) ș i la disciplinele Drept civil 
și Teoria generală a dreptului; 

▪ Licenţă, forma de învăţământ ZI, la Facultatea de Administrație și Afaceri a Universităţii din Bucureşti 
–activităţi de predare la discipinele Dreptul muncii și Dreptul securității sociale;  

▪ Am predat cursul „Principiul nediscriminării în dreptul european” în cadrul Şcolii de vară organizată 
anual în perioada 2004-2006 în domeniul protecţiei sociale de Universitatea din Gent, Belgia. 
 

Ianuarie 2000 – Aprilie 2007 Avocat definitiv în Baroul București,  
titular al Cabinetului Individual de avocatură „Dima Elena Luminița”  
Cabinetul individual de avocatură „Dima Elena Luminița”, 

Splaiul Unirii nr. 10, Bl. B5, sc. 2, ap. 23, sector 1, București   

▪ Activități de consultanță juridică în domeniul dreptului muncii; 

▪ Consultanţă, reprezentare în procese, participare în negocieri de contracte colective şi individuale de 
muncă; 
 
 

2008  Doctor în drept (summa cum laude)  

Universitatrea din București, Facultatea de Drept 

Bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București, www.drept.unibuc.ro 

▪ Dreptul muncii  

1999  Cursuri post-universitare de perfecţionare în specializarea „Dreptul 
afacerilor şi cooperării internaţionale” 

 

Universitatrea din București, Facultatea de Drept, Universite de Paris I Panthéon -Sorbonne 

Bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București, www.drept.unibuc.ro 

http://www.nndkp.ro/
http://www.drept.unibuc.ro/
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

 

1998  Cursuri de pregătire a personalului didactic   

Universitatrea din București, Facultatea de Drept 

Bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București, www.drept.unibuc.ro 

1993-1997  Licență în științe juridice – Diplomă de Merit   

Universitatrea din București, Facultatea de Drept 

Bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București, www.drept.unibuc.ro 

1989-1993  Bacalaureat  

Liceul de Informatică Bucureşti (actualul Colegiu Naţional de Informatică “Tudor Vianu”) 

Str. Arh. Ion Mincu, sector 1, București 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C2  C2  C2  C2  C2  

   

Franceză C1  C1 B2  B2  B2  

   

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Abilități foarte bune de comunicare și de captare a audienței – dobândite prin experienţa proprie în 
cadrul activității didactice și în exercitarea profesiei de avocat 

▪ Abilități excelente de lucru în echipă, de cooperare, de relaționare – dobândite în activitățile de 
cercetare științifică în calitate de membru al echipelor naționale și internaționale de cercetare, în 
activitatea didactică și în activitățile administrative desfășurate în cadrul Facultății de Drept; 
 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Coordonare, leadership – dobândite în calitate de coordonator al echipelor de proiecte, atât în cadrul 
Facultății de drept cât și în activitatea practică din cadrul firmei de avvocatură în care lucrez; 

▪ Abilitate de a organiza și coordona mai multe proiecte în acelați timp, flexibilitate în planificarea 
activităților  
 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Permis de conducere  ▪ categoria B 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

ANEXE 
  

 

 

 

   
 

  Iulie 2017 

Publicaţii 

 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţe 

Seminarii  

Prezentări 

 

 

 

 

 

Distincţii 

 

 

 

Afilieri 

Referinţe 

▪ A se vedea lista de lucrări atașată  
 

▪ Am participat în calitate de expert naţional la elaborarea unor studii (rapoarte de cercetare) în cadrul 
unor proiecte acordate direct subsemnatei sau unor consorţii (Milieu Ltd. şi, respectiv, Labour 
Associados) în urma procedurilor de selecţie ale Comisiei Europene – Directoratul general pentru 
muncă, probleme sociale şi egalitate de şanse –  în principal în domeniul legislaţiei muncii şi a 
modului în care reglementările europene din domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii socială au 
fost transpuse în legislaţia românească  

 

(a se vedea pentru detalii lista de lucrări) 
 
Am participat la simpozioane, congrese, conferințe, sesiuni de comunicări științifice, în țară și în 
străinătate, precum și la elaborarea unor rapoarte naţionale pentru Congresele europene şi mondiale 
de Dreptul Muncii şi Securităţii Sociale  
 
(a se vedea pentru detalii lista de lucrări) 
 
 
 
Începând din 2010 am fost desemnată, în fiecare an, în cel mai prestigios clasament internaţional din 
domeniul avocaturii, în categoria cel mai bun avocat în domeniul dreptului muncii din România: 
Chambers Europe, Romania Band 1 Lawyer in employment law 
 
 
Din 1997 - avocat, membru al Baroului Bucureşti 
Din 1998 - membru al International Society of Labour and Social Security Law (Societatea 
Internaţională de Dreptul Muncii şi Securităţii Sociale) 
 
 
 

 ▪ Lista de lucrări publicate.  


