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Informaţii personale  

Nume / Prenume Niţu Florian  

Adresă Calea Dorobanţi nr. 239, etaj 6, Bucureşti, Sectorul 1, România 

Telefon 021 317 79 19   

Fax 021 317 85 00/ 021 317 75 05 

E-mail florian.nitu@pnsa.ro 

Naţionalitate Română 

 
Experienţa profesională 

 

  

Perioada Ianuarie 2003 – Prezent - S.C.A. Popovici Niţu Stoica & Asociaţii 

Funcţia sau postul ocupat Avocat Asociat Coordonator, Coordonator al Departamentului de Arbitraj Internaţional, Coordonator al 
Departamentului de Fuziuni şi Achiziţii, Coordonator al Programului Permanent de Pregătire Internă 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Coordonator al echipei care a acordat asistență juridică cu privire la numeroase investiții străine, 
proiecte de fuziuni și achiziții implementate în România de către investitori strategici [fie prin 
intermediul unor societăți din diferite industrii, fie prin instituții financiare sau cu capital privat] 
cum ar fi: Adecco SA, Air France KLM, Auchan Hyper, Bunge SA, Cargill Inc, Cora SA, Diebold 
Inc, General Electric, Global Finance, Hewlett Packard, HochTief AG, Immoest AG/Immofinanz 
AG, Orange SA, Oresa Ventures, Philip Morris, Renault SA, Shell Gas, Société Générale, UPS, 
Warburg Pincus, etc. într-un număr de peste 100 de proiecte diferite/individuale cu o valoare 
totală care depășește 5 (cinci) miliarde Euro. 
 
Principalele proiecte includ: [i] Achiziția unor instituții financiare nebancare și fuziunea 
ulterioară și transformarea într-o bancă comercială, [ii] Achiziția Polus Centre – cea mai mare 
tranzacţie imobiliară pe segmentul retail și a IRIDE Busines Park, SPARK și Victoria Park – cele 
mai mari parcuri de birouri la momentul investiției (acționând pentru Immoeast AG/Immofinanz 
AG), [iii] Conceperea și implementarea celui mai mare proiect de achiziție publică în industria IT 
& Comunicații desfășurată pe parcursul unui program de 4 ani de către Ministerul Educației 
(acționând pentru un consorțiu compus din Hewlett Packard, IBM, Fujitsu Siemens și Siveco 
Romania); [iv] Achiziția MGV Distry Hyper în cadrul celui mai mare MBO implementat pe piața 
din România (acționând pentru Auchan Hyper) etc. 
 

 Coordonator al echipei de arbitraj internaţional care oferă asistenţă şi consultanţă juridică 
inclusiv în cadrul procedurilor de conciliere, mediere şi arbitraj în faţă instanţelor de arbitraj 
române şi internaţionale, potrivit regulilor de arbitraj ale ICC şi UNCITRAL, ICSID şi ale Curţii de 
Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. 
 
Principalele proiecte de arbitraj comercial recente sau în curs includ: 

 Dosar ICC Nr. 17479/GZ/MHM – asistenţă juridică şi reprezentare într-un arbitraj cu obiect 
în valoare de peste US$ 80m, rezultând dintr-un contract de vânzare de acţiuni legat de o 
investiţie într-un proiect imobiliar de retail. 

 Dosar ICC Nr. 18356/GZ – asistenţă juridică şi reprezentare într-un arbitraj cu obiect în 
valoare de peste US$ 10m, în legătură cu un contract de vânzare de acţiuni şi un contract 
de asociere în participaţie. 
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 Dosar ICC Nr. 18242/GZ/MHM – asistenţă juridică şi reprezentare într-o dispută cu obiect în 
valoare de mai multe milioane de euro, în legătură cu un contract de vânzare de acţiuni şi 
alte contracte de consultanţă şi management privind un proiect imobiliar.  

 Dosar ICC Nr. 19582/MHM – asistenţă juridică şi reprezentare într-o dispută cu obiect în 
valoare de mai multe milioane de euro, în negocieri şi redactarea tranzacţiei privind un 
contract de vânzare de acţiuni în legătură cu un proiect imobiliar. 

 Dosar ICC Nr. 16865/GZ – asistenţă juridică şi reprezentare într-o dispută cu obiect în 
valoare de peste US$ 7m derivând dintr-un contract de antrepriză pentru construirea unor 
vase de mare tonaj. 

 Dosar ICC Nr. 13228/FM – asistenţă juridică şi reprezentare într-un arbitraj cu obiect în 
valoare de mai multe milioane de euro, în legătură cu proiecte de construire şi reabilitare de 
drumuri. 

 Dosar ICC Nr. 20553/MHM – asistenţă juridică şi reprezentare într-un arbitraj cu obiect în 
valoare de peste US$ 10m privind un contract de instalare de turbine eoliene (în curs). 

Principalele proiecte recente sau în curs privind investitori străini şi statul român (în baza 

unui subcontract cu un consultant internaţional) includ: 

 Dosar ICSID Nr. ARB/10/13  

 

 Coordonator al echipei care a oferit asistență autorităților publice sau asociațiilor din diverse 
industrii în cadrul proiectelor de înființare și dezvoltare a unor instituții în cadrul economiei de 
piață inclusiv cu privire la (i) înființarea Bursei de Valori București și fuziunea acesteia cu 
operatorul de pe piața secundară Rasdaq, (ii) înființarea Fondului de Compensare a 
Investitorilor și a Organului Arbitral al Bursei de Valori și a Depozitarului Central, (iii) constituirea 
și dezvoltarea Fondului Proprietatea (respectând revizuirea/adaptarea structurală a cadrului 
legal de retrocedare a proprietății din România). 

  Servicii de asistență juridică în cadrul unor proiecte complexe de piețe de capital și valori 
mobiliare, incluzând [i] inițierea pentru Automobile Dacia Group Renault de plasamente private 
și de cumpărări de capital social și delistare și ulterior a unui proces de squeeze out, toate 
aceste proiecte fiind printre primele de acest tip desfășurate și finalizate cu succes pe piața de 
capital din România și [ii] primul proces de transformare a capitalului, implementat pe Piața 
Rasdaq (acționând pentru Magnetto Wheels), precum și [iii] multiple mandate complexe pe 
aspecte reglementare. 
 

 Asistenţă juridică în cadrul a numeroase proiecte şi litigii în domeniul comerţului internaţional, 
incluzând următoarele: 

 

(i) Asistenţă juridica pentru Deutsche Leasing Romania IFN S.A. la negocierea și semnarea 
Contractului comercial internațional din 2009, încheiat cu CLAAS GLOBAL SALES GmbH 
(Germania), având drept obiect principal achiziția de echipamente; 

(ii) Asistenţă juridica acordată Deutsche Leasing Romania IFN S.A. la negocierea și 
semnarea Contractului comercial internațional din 2010, încheiat cu KRONES AG 
(Germania), având drept obiect principal achiziția de echipamente. 

 

 Asistenţă juridică în cadrul a numeroase litigii arbitrale, având drept obiect  dispute dintr-o gamă 
largă  de domenii ale dreptului: drept civil (proprietate, retrocedări, revendicări imobiliare, 
pretenţii decurgând din Legea 10/2001, contestaţii în baza Legii 10/2001, acţiuni în anularea 
titlului de proprietate, accesiuni imobiliare), drept comercial (drept societar si contracte 
comerciale), dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul concurenţei, drept fiscal şi vamal, incluzând 
următoarele: 
 

 Coordonator sau membru al echipei de consiliere juridică în cadrul unor proiecte de 
reglementare care constau în redactarea și promovarea unui număr semnificativ de acte 
normative importante, incluzând următoarele: 

 

(i) Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății şi justiției 
(ii) OUG nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente 

imobilelor preluate în mod abuziv 
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(iii) Legea nr. 142/2010 privind aprobarea OUG nr. 81/2007 
(iv) HG nr. 1581/2007 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1481/2005 privind înfiinţarea 

Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. 
(v) Legea nr. 208/2005 cu privire la transformarea Bursei de Valori București dintr-o instituție 

publică într-un operator de piață și societate pe acțiuni 
(vi) Regulamentul nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea 
Fondului de Compensare a Investitorilor. 

Numele şi adresa angajatorului S.C.A. Popovici Niţu Stoica & Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi nr. 239, etaj 6, Sector 
1, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Avocatură 

  

Perioada 2001 – Decembrie 2002 - S.C.A. Muşat & Asociaţii 

Funcţia sau postul ocupat Avocat Asociat, Coordonator al Departamentului Piețe de Capital, Coordonator al Departamentului 
PPP/Privatizări 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Servicii de asistență juridică privind proiecte majore de privatizare/parteneriat public-privat 
incluzând [i] Coordonator al echipei de consiliere juridică pentru Fondul Proprietății de Stat 
pentru privatizarea Alprom SA, important producător național de aluminiu (finalizat în 2002), [ii] 
Coordonator al echipei de consiliere juridică pentru Guvernul Republicii Moldova pentru 
asigurarea de asistență juridică cu privire la privatizarea Moldtelecom SA, cea mai mare 
companie de stat şi unicul operator de telefonie fixă din Moldova (2001 – 2002), [iii] Consultant 
legal al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizarii în Industrie cu privire la proiectul privatizării 
sucursalelor de distribuție a energiei electrice ale  Electrica SA, [iv] Consultant legal principal în 
materie de evaluări ale împrumuturilor corporative/membru al echipei care a asistat Guvernul 
României cu privire la privatizarea Băncii Agricola SA, primul proiect de privatizare a unei bănci 
din România (finalizat în 2001). 

 

 Asistență juridică și reprezentare în cadrul proiectelor de infrastructură și dezvoltare imobiliară 
incluzând construirea și exploatarea primelor proiecte imobiliare semnificative din România pe 
segmentul retail şi rezidenţial [(i) Bucharest Mall – acţionând ca reprezentant al Bayindir Group, 
(ii) Băneasca Residential Park – acţionând pentru Băneasa Developments și Alltrom Group, (iii) 
Lanțul Cora Hypermarket – acţionând pentru România Hypermarche], precum și Proiecte PPP 
proiecte de construire și reabilitare a drumurilor. 

 

 Coordonator sau membru al echipei de consiliere juridică în cadrul unor proiecte de 
reglementare care constau în redactarea și promovarea unui număr semnificativ de acte 
normative importante, inclusiv următoarele: 

 

(i) OUG nr. 208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele 
măsuri pentru accelerarea privatizării 

(ii) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului pentru înființarea, organizarea și funcționarea OPSPI. 

Numele şi adresa angajatorului S.C.A. Muşat & Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, Blvd. Aviatorilor nr. 43, Sector 1, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Avocatură 

  

Perioada 1998 – 2001 - S.C.A. Muşat & Asociaţii 

Funcţia sau postul ocupat Avocat Colaborator Senior 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Consultant în procesul de privatizare a mai multor societăţi cu capital de stat, realizarea întregului 
proces de due diligence, întocmirea şi negocierea documentaţiei necesare tranzacţiei inclusiv 
contractele de societate şi alte contracte aferente, precum şi acordarea de consultanţă juridică 
pentru extinderea societăţilor comerciale după privatizare; 

 Experienţă vastă în proiecte de petrol şi gaze. 

 Specializat în proiecte de finanţare şi privatizare. 

 Experienţa în redactarea actelor legislative incluzând elaborarea şi stabilirea noului cadru legal şi 
reglementar pentru industrie. 
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  Redactarea şi negocierea de contracte comerciale, inclusiv în domeniul privatizării, societăţilor 
pe acţiuni etc. 

Numele şi adresa angajatorului S.C.A. Muşat & Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, Blvd. Aviatorilor nr. 43, Sector 1, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Avocatură 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2014 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctorand (PhD Candidate) în Arbitraj Comercial Internaţional UE  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

King's College Londra 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

  

Perioada 2011 – 2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master (LLM) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii juridice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

King's College Londra 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Învăţământ postuniversitar 

  

Perioada 1994 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii juridice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Învăţământ universitar 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză, Limba franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 Excelent C2 Excelent C2 Excelent C2 Excelent C2 Excelent 

Limba franceză  C2 Excelent C2 Excelent C2 Excelent C2 Excelent C2 Excelent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Fondator și promotor al anumitor organizații non profit și campanii de responsabilitate socială cum ar fi 
(i) Asociaţia Atelierele de Creaţie Pangratti – o organizație care sprijină și promovează artiştii români şi 
patrimoniul cultural artistic local şi (ii) Fundația Trafic Verde – o organizație care sprijină și promovează 
utilizarea emisiilor scăzute/motoarelor/vehiculelor cu energie verde, precum și extinderea spațiilor verzi 
în centrele orașelor din România; (iii) Membru al Young Presidents Organization – YPO – Romanian 
Chapter. 
 
Excelente abilităţi de comunicare şi negociere. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Fondator și Coordonator S.C.A. Popovici Niţu Stoica & Asociaţii 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Foarte bună utilizare a calculatorului (Windows, Word, Excel, Power Point etc.) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Admis in Baroul Bucureşti în 1998 
Cunoștințe solide de sociologie, organizaţii sociale și economice 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Publicaţii şi conferinţe [ultimii cinci ani]: 

 The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2018 Edition 

 „Take the Stage: Legal Tech Fallacies and the Structural Transformation of the Legal 
Profession”, CEE Legal Matters, august 2018 

 Speaker la a 17-a Ediţie a Realty Forum, organizat de Business Review, iunie 2018 

 „Interfaţa arbitraj comercial – insolvenţă. Elemente de ordine publică în practica arbitrală 
europeană şi naţională”, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2017 

 „Dreptul european al concurenţei în dosare de arbitraj comercial internaţional ICC”, Revista 
Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2017 

 „Întoarcerea investiției de capital – opțiunile disponibile”, Opinie susținută în cadrul conferinței 
Probleme dificile de drept comercial, ediția a 3-a, organizată de Societatea de Științe Juridice 
(SSJ), noiembrie 2017 

 Financier Worldwide – Commercial Arbitration - Annual Review 2015 – Litigation & Dispute 
Resolution, aprilie 2015 

 „De la autonomia clauzei arbitrale la doctrina delocalizării – experiența franceză și efectele ei în 
spațiul românesc”, Revista Romana de Arbitraj nr. 3/2014 

 Organizator, moderator şi speaker la Conferinţa Anuală în Arbitraj Comercial Internaţional, 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, noiembrie 2014 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
https://www.universuljuridic.ro/elemente-de-ordine-publica-practica-arbitrala-europeana-si-nationala/
https://www.universuljuridic.ro/elemente-de-ordine-publica-practica-arbitrala-europeana-si-nationala/
https://conferinte.juridice.ro/conferinta-drept-comercial-2017

