
Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional  

de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României 

 

1. Nume: Niţu Florian 

2. Data nașterii: 21 iunie 1976 

3. Cetățenie: Română 

4. Date de contact: 021 317 79 19, 0744 752 939, florian.nitu@pnsa.ro 

5. Locul de muncă actual: S.C.A. Popovici Niţu Stoica & Asociaţii 

6. Funcția deținută: Avocat Asociat Coordonator, Coordonator al Departamentului de Arbitraj 

Internaţional, Coordonator al Departamentului de Fuziuni şi Achiziţii, Coordonator al Programului 

Permanent de Pregătire Internă 

7. Educație și formare: 

➢ Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept, Învăţământ universitar 

➢ King's College Londra, Învăţământ postuniversitar, Master 

➢ King's College Londra, Doctorat (în curs) 

8. Experiență în arbitraj (ca arbitru, supra arbitru, avocat, expert, etc, atât în arbitraje interne, cât şi în 

arbitraje internaţionale): 

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. 

9. Publicații și alte activități în arbitraj (de exemplu, sesiuni de instruire, seminare, conferințe, articole și 

altele): 

Publicaţii şi conferinţe (selecție): 

➢ The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2015 Edition 

➢ 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 

10. Calitatea de membru în cadrul instituțiilor de arbitraj: arbitru 



11. Limbi vorbite: 

➢ Limba materna: Română 

➢ Limbile de lucru (limbile pe care le cunoașteți atât în scris cât și oral, astfel încât să puteți 

efectua/conduce o procedură de arbitraj în aceste limbi): Limba engleză, Limba franceză 

12. În ce sistem juridic v-ați instruit?  

Sistemul juridic românesc. 

13. În ce sistem juridic practicaţi, cu precădere? 

Sistemul juridic românesc 

14. Arii de expertiză sau specializări (enumerați maximum cinci), ex. comerţ internaţional, dreptul 

construcţiilor, drept bancar, etc.: 

➢ Arbitraj comercial internaționațional 

15. Sectoare de activitate în care aveţi expertiză arbitrală (enumerați maximum cinci) ex. energie, 

construcţii, achiziţii publice, etc.:  

➢ Proiecte imobiliare, 

➢ Construcții, 

➢ Energie 

 

Informațiile de mai sus vor fi utilizate de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de 

Comerț și Industrie a României în vederea postării lor pe site-ul instituției pentru o mai bună informare a 

persoanelor care apelează la arbitraj. 

 

Data și semnătura 

05.12.2017 


