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INFORMAŢII PERSONALE Mihnea Jida 
 

 

 București, 

   

 

Sexul Masculin| Data naşterii 02/07/1989 | Naţionalitatea Română  

 

 
 

ACTIVITATE POLITICĂ & 
PUBLICĂ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martie 2021 – Prezent 

 

 

 

 

Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” – SA 

Resonsabilități 

▪ Membru în Consiliul de Administrație (administrator provizoriu); 

Martie 2021 – Prezent 

 

 

 

Societatea de Transport București STB SA 

Resonsabilități 

▪ Membru în Consiliul de Administrație (administrator provizoriu); 

 
 

Decembrie 2018 - Prezent +PLUS 
 Resonsabilități  

 ▪ Președinte al Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj a PLUS (august 2020 – prezent); 

▪ Membru în Comisia Națională de Integritate a Alianței USR-PLUS (martie 2020 – septembrie 2020); 

▪ Membru în Comisia Națională de Integritate și Arbitraj a PLUS: 

▪ Membru în Comisia de Integritate și Arbitraj a PLUS Sector 2 (iulie 2019 – ianuarie 2020); 

▪ Membru în comisia de negociere a Filialei Sector 2 cu privire la lista comună de candidați a Alianței 
pentru alegerile locale 2020 în cadrul Sectorului 2; 

▪ Coordonator departament juridic al Filialei Sector 2. 
 

Activități 

▪ Candidat la alegerile parlamentare din 2020 (Camera Deputaților, Circumscripția București); 

▪ Redactare sesizări către autoritățile competente privind diverse nereguli în activitatea de achiziții 
publice a ADP Sector 2 (finalizate cu anularea licitațiilor respective și preluarea subiectului în presă 
(https://www.g4media.ro/achizitii-publice-de-peste-cinci-milioane-de-lei-anulate-de-adp-sector-2-in-
urma-unor-sesizari-facute-de-plus.html); 

▪ Redactare diverse comunicate în legătură cu activitatea PLUS; 

▪ Redactare puncte de vedere privind reglementări legale și statutare relevante pentru activitatea 
PLUS; 

▪ Participare la dezbaterile electorale interne pentru desemnarea candidaților proprii la alegerile locale 
din 2020; 

▪ Reprezentarea Alianței USR PLUS în biroul electoral al secției de votare nr. 171 (Școala Gimnazială 
Maria Rosetti), cu ocazia alegerilor prezidențiale 2019. 

https://www.g4media.ro/achizitii-publice-de-peste-cinci-milioane-de-lei-anulate-de-adp-sector-2-in-urma-unor-sesizari-facute-de-plus.html
https://www.g4media.ro/achizitii-publice-de-peste-cinci-milioane-de-lei-anulate-de-adp-sector-2-in-urma-unor-sesizari-facute-de-plus.html


  Pagina 2 / 8  

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

August 2016 - Prezent Avocat asociat (fondator) 
 Paziuc & Jida SCA  

 București  

http://www.paziucjida.ro   

 ▪ Litigii de achiziţii publice şi contencios administrativ, incluzând reprezentarea cu succes, în mai multe 
rânduri, a unuia dintre constructorii principali de infrastructură rutieră din România în faţa CNSC şi a 
instanţelor de judecată având ca efect atribuirea contractului de achiziţie publică privind proiectarea 
şi/sau execuţia de drumuri/autostrăzi; 

▪ Arbitraje ICC/CCIR şi proceduri prearbitrale contracte FIDIC, incluzând reprezentarea cu succes, în 
mai multe rânduri, a antreprenorilor în dispute ivite în derularea unor contracte de achiziţie publică 
având ca obiect proiectarea şi/sau execuţia de drumuri/autostrăzi; 

▪ Litigii drept societar; 

▪ Litigii imobiliare. 
 

 Litigii & Arbitraj, Achiziţii Publice, Contencios Administrativ, Imobiliare 
 
 

Martie 2015 – Iulie 2016 Avocat definitiv colaborator 

SCA Popovici Nițu Stoica & Asociații 

București  

http://www.pnsa.ro  

▪ Litigii drept societar; 

▪ Litigii imobiliare, executări silite; 

▪ Contencios-administrativ.  

Litigii drept societar, Contencios Administrativ, Energie 

Noiembrie 2015 – Decembrie 
2015 

Stagiar 

 Three Crowns LLP 

104 Avenue des Champs-Elysées, Paris 75008, France  

http://www.threecrownsllp.com  

 ▪ Cercetare juridică; 

▪ Redactare documente specifice arbitrajului pentru faza probelor.  

 Arbitraj, Energie 
 
 

Decembrie 2014 – Martie 2015 Avocat definitiv colaborator 

Volciuc-Ionescu SCA 

 București  

http://www.volciucionescu.com   

▪ Consultanță juridică în dreptul energiei, drept societar, drept financiar-bancar; 

▪ Litigii imobiliare, executări silite (clientelă proprie).  

Energie, Drept corporatist, Finanțări, Imobiliare  
 
 

http://www.paziucjida.ro/
http://www.pnsa.ro/
http://www.threecrownsllp.com/
http://www.volciucionescu.com/
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Decembrie 2012 – Decembrie 
2014 

 
 
 
Avocat stagiar colaborator 

 SCA Răzvan Dincă & Asociații 

 București 

http://www.razvandinca-legal.ro  

 ▪ Litigii și Arbitraj în domenii precum: proprietate intelectuală, drept bancar, imobiliare, drept corporatist, 
dreptul muncii; 

▪ Gestiunea directă și cu succes a unei multitudini de litigii de drept bancar, imobiliar sau de 
proprietate intelectuală, precum și a unui număr restrâns de cauze de dreptul muncii; 

▪ Supravegherea și coordonarea gestiunii, de către avocați din teritoriu, a peste 200 de litigii aferente 
zonei Constanța-Tulcea ale unei bănci mari din România, cu implicare directă în funcție de 
complexitatea cauzelor sau de solicitările exprese ale clientului; 

▪ Experiența în litigii bancare este dată de implicarea în cauze precum: contestații la executare, 
validări de poprire, clauze abuzive și plângeri contravenționale; 

▪ Experiența în litigii imobiliare este dată de implicarea în cauze precum: acțiuni în revendicare, 
retrocedări / despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2001, acțiuni confesorii / negatorii de uzufruct / 
servitute, acțiuni în evacuare; 

▪ Experiența în litigii de proprietate intelectuală este dată de: asistarea și reprezentarea cu succes a 
unui lider de pe piața comerțului electronic din România într-o cauză de încălcare de marcă; 
asistarea și reprezentarea unuia dintre cei mai mari producători de produse alimentare din Europa 
de Est în proceduri contencioase în fața OHIM (anulări de mărci comunitare, opoziții la înregistrarea 
unor mărci comunitare, desene comunitare), asistarea și reprezentarea unui mare producător din 
industria farmaceutică în litigii având ca obiect protecția drepturilor conferite prin brevet. 
 

 Litigii bancare / imobiliare / proprietate intelectuală, Arbitraj  
 
 

Iulie 2011 – Septembrie 2011 Stagiar 

 DLA Piper Dinu SCA 

, București  

https://www.dlapiper.com/en/romania    

 ▪ Consultanță juridică în domenii precum: finanțări, piețe de capital, dreptul energiei, drept comercial; 

▪ Litigii drept administrativ.  
 

 Finanțări, Piețe de capital, Energie, Drept comercial, Drept administrativ 
 
  

Septembrie 2010 – Octombrie 
2010 

Stagiar 

DLA Piper Dinu SCA 

, București  

https://www.dlapiper.com/en/romania   

 ▪ Consultanță juridică în domenii precum: finanțări, piețe de capital, drept comercial, proprietate 
intelectuală;  

▪ Între activitățile desfășurate se numără și redactarea unui prospect de emisiune de obligațiuni de 
către un județ din România. 

 
Finanțări, Piețe de capital, Proprietate intelectuală 
 

http://www.razvandinca-legal.ro/
https://www.dlapiper.com/en/romania
https://www.dlapiper.com/en/romania
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

Ianuarie 2018 – Decembrie 2018 Absolvent al programului de leadership ‘Lideri pentru Justiţie’, ediţia 
a IX-a 

 

 Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer  

 ▪ Şase sesiuni de dezvoltare abilităţi de leadership (misiune-viziune-valori, lucrul în 
echipă, comunicare şi branding personal, managementul schimbării şi 
managementul proiectelor etc.) şi vizită de lucru la Berlin la instituţiile relevante  din 
sistemul de justiţie german (Bundestag, Tribunalul de Land, Curtea Constituţională 
de Land, Biroul Procurorului General, Asociaţia Magistraţilor din Germania, 
Asociaţia Avocaţilor din Germania etc.); 

 

 

Octombrie 2015 – Decembrie 
2015 

Stagiar – Stagiul internațional al Baroului Paris  

 École de formation du Barreau de Paris  

 ▪ Beneficiar al unei burse acordate în comun de către Ambasada Franței la 
București, Asociația Franco-Română a Juriștilor și Baroul București 

 

 

Decembrie 2012 – Decembrie 
2014 

Avocat definitiv  

 Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților  

 ▪ Punctaj obținut la proba scrisă a examenului de admitere: 8.92 (poziția 16 în 
clasamentul final pe țară) 

▪ Punctaj obținut la proba scrisă a examenului de absolvire: 44 (maxim 50). 

 

 

Septembrie 2012 – Iunie 2013  Master of Laws in Cross-Cultural Business Practice (LL.M) – Magna 
cum laude 

 

Universitățile din Fribourg, Berna și Neuchâtel, Elveția  

Bursier al Facultății de Drept a Universității din București și al Universității din Fribourg 

▪ Arbitraj, Drept contractual comparat, Drept privat internațional, Dreptul comerțului internațional, 
Incoterms, Drept penal al afacerilor, Drept competițional comparat, Dreptul proprietății intelectuale, 
Ajutoare de stat, Drept fiscal internațional, Administrarea afacerilor, Drept constituțional și instituțional 
al UE etc.; 

▪ Master Thesis: RES JUDICATA IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION  (notată cu 5.5 
din 6 de către coordonatoarea Dr. Anne-Catherine Hahn); 

▪ Media generală: 5.46 (maxim 6). 
 

 

Octombrie 2008 – Iunie 2012  Licența în Drept  
 Facultatea de Drept a Universității din București 

 ▪ Lucrarea de licență: INALIENABILITATEA VOLUNTARĂ (notată cu 10 de către coordonatorul conf. 
univ. dr. Răzvan Dincă, actualul Decan al Facultății de Drept, care a considerat-o cea mai bună 
dintre lucrările coordonate în anul universitar 2011-2012); 

▪ Media generală: 9.64; 

▪ Beneficiar al bursei de studiu și al bursei de performanță științifică, cea din urmă acordată pentru o 
lucrare de analiză asupra corelației dintre drept și morală; 

▪ Preşedinte al Asociaţiei Studenţilor în Drept („ASD”) (2011) 
 
 

Septembrie 2004 – Iunie 2008  Bacalaureat  
 Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 ▪ Media generală la examenul de bacalaureat: 9.23. 
 
 
 

Limba maternă Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C2  C2  C2  C1  C2  

Franceză C2  C2  C1  B1  C1  

Germană A1 A2 A1 A1 A2 

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

Competenţe de comunicare  Competențe foarte bune de comunicare, dobândite în următoarele contexte:  

▪ Experiența profesională de avocat de litigii, care a presupus reprezentarea clienților în fața 
instanțelor de judecată într-o multitudine de cauze și interacțiunea cu o gamă variată de clienți, 
români sau străini; 

▪ Activitatea de supraveghere și control a unor avocați din teritoriu în perioada colaborării cu SCA 
Răzvan Dincă & Asociații a presupus o comunicare extensivă și specifică raporturilor profesionale 
existente cu aceștia, situație inedită dar extrem de utilă pentru un avocat stagiar; 

▪ Discursuri susţinute la diferite evenimente publice, recepţionate pozitiv de auditoriu, precum la 
ceremonia de absolvire a Facultății de Drept – discurs disponiibil online la  
https://www.youtube.com/watch?v=7ih8tH6fX80&t=50s ; 

▪ Experiența de reprezentant al studenților de-a lungul anilor de facultate, activitate care a presupus (i) 
necesitatea de a fi un liant al comunicării dintre aceștia și conducerea facultății și (ii) apărarea  
drepturilor studenților în Consiliul Facultății și în Senatul Universității București; 

▪ Participarea (medaliată) la concursul internațional de pledoarii Prix Mario Stasi – discurs disponibil la  
https://www.youtube.com/watch?v=MsVIRxGxMCg . 

https://www.youtube.com/watch?v=7ih8tH6fX80&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=MsVIRxGxMCg
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Competențe foarte bune de organizare, dobândite în următoarele contexte: 

▪ Înfiinţarea propriei practici de avocatură, ce funcţionează acum sub egida Paziuc & Jida SCA; în 
calitate de avocat asociat, atribuţiile profesionale se îmbină în mod necesar cu atribuţiile 
organizaţionale, incluzând activităţi de marketing şi coordonarea avocaţilor colaboratori; 

▪ Gestiunea directă a unor dosare de instanță a implicat un grad mărit de responsabilitate și, totodată, 
necesitatea unei organizări impecabile; 

▪ Activitatea de supraveghere și control a unor avocați din teritoriu în timpul colaborării cu SCA Răzvan 
Dincă & Asociații a necesitat o bună organizare prealabilă, reușită prin trasarea foarte clară a 
regulilor de lucru și raportarea eficientă a activităților desfășurate de aceștia; 

▪ Activitatea de reprezentant al studenților a presupus în egală măsură dezvoltarea competențelor 
organizatorice prin programarea examenelor, repartizarea căminelor, organizarea unor conferințe 
aflate sub egida facultății, precum și a altor evenimente. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Competenţe dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior: 

▪ O bună capacitate de dialog și de lucru în echipă; 

▪ Anduranță la un volum neobișnuit de muncă și proactivitate; 

▪ Rezistență la stres; 

▪ Abilitatea de a găsi soluții la cele mai neașteptate probleme juridice, profesionale, administrative sau 
umane care interferează cu activitatea de profesionist al dreptului. 

Competenţe informatice  O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, dobândită atât prin absolvirea Colegiului 
Național de Informatică ”Tudor Vianu” – certificată printr-un atestat în informatică – , cât și prin 
utilizarea acestor instrumente de-a lungul tuturor acestor ani. 

Alte competenţe  Competența de a explica cele mai variate noțiuni de drept unui auditoriu care nu este de specialitate, 
competență dobândită prin susținerea seminarului de Teoria Generală a Dreptului / Doctrine Juridice, 
adresat studenților de anul I ai Facultății de Drept a Universității din București. 

Permis de conducere  B 
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Publicaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminare / Conferințe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distincţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate civică 

 

 

 

 

 

 

Zoon Politikon. Studiu de caz în Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, 2021, disponibil la 
https://republica.ro/zoon-politikon-studiu-de-caz-in-administratia-bazinala-de-apa-prut-
barlad?fbclid=IwAR3HbLJSbCfW7irCjkH8FuA9EIRoqtWoJ91_hp4P3Xg34Iggc0JCRaSs7ZY  

 

Cum trădează instituțiile statului rolul pe care îl au. Blatul Prefectului Municipiului București în 
controversata afacere a Parcului Verdi, 2020, disponibil la https://republica.ro/cum-tradeaza-
institutiile-statului-rolul-pe-care-il-au-blatul-prefectului-municipiului-bucuresti-in-controversata ; 

 

Cum (nu) funcționează Direcția Venituri Buget Local Sector 2. Experiența unui avocat de litigii 
la ghișeul Kafka, 2019, disponibil la https://republica.ro/cum-nu-functioneaza-directia-venituri-buget-
local-sector-2-experienta-unui-avocat-de-litigii-la-ghiseul ; 

 

Baroul Paris. Câteva impresii de stagiu, 2016, disponibil la 
http://www.juridice.ro/423711/baroulparis-cateva-impresii-de-stagiu.html ; 

 

Recast Brussels I Regulation. Key updates on jurisdiction, recognition and enforcement of 
civil and commercial judgments within the EU, including certain Romanian law considerations 
(coautor), 2015, disponibil la  http://www.juridice.ro/360124/recast-brussels-i-regulation-key-updates-
on-jurisdiction-recognition-and-enforcement-of-civil-and-commercial-judgments-within-the-eu-
including-certain-romanian-law-considerations.html ; 

 

Noutăți de la Londra: reguli noi de arbitraj la LCIA, 2014, 2014, disponibil la  
http://www.juridice.ro/334565/noutati-de-la-londra-reguli-noi-de-arbitraj-la-lcia.html ; 

 

Modificări aduse regulilor de arbitraj practicate de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la 
Lausanne, 2013, disponibil la  http://www.juridice.ro/275769/modificari-aduse-regulilor-de-arbitraj-
practicate-de-tribunalul-de-arbitraj-sportiv-de-la-lausanne.html ; 

 

Despre aparenta contradicție dintre Drept și Morală, în Revista Științifică a Studenților în Drept, 
2011, disponibil la  http://www.drept.unibuc.ro/Despre-aparenta-contradictie-dintre-Drept-si-Morala-
Mihnea-Mihail-Jida-s289-a525-ro.htm ; 

 

 

Dezvoltarea (Creștin-)Democrației în Europa: istorie și perspective, seminar internațional 
organizat de către Konrad Adenauer Stiftung și Hermann Ehlers Stiftung – Kiel, Germania, 6-9 
Februarie 2020; 

 

Conferința internațională privind statutul tinerilor avocați în societatea modernă, organizată de 
către Conferința Internațională a Barourilor Francofone și de către Organizația Internațională a 
Francofoniei (participare în calitate de reprezentant al Baroului București) – Erevan, Armenia, 3-4 
septembrie 2019; 

 

Profesiile juridice la răscruce. Despre avocatură barou şi organizarea profesiei, Întâlnirea 
anuală a comunităţii ‘Lideri pentru Justiţie’, Şăulia, 10.06.2018;  

 

Teoria Generală a Dreptului / Doctrine Juridice, Facultatea de Drept a Universității din București 
(colaborator extern, octombrie 2014 – octombrie 2017); 

 

 

Prix Spécial de l'Association Amicale des Secrétaires et Anciens Secrétaires de la Conférence des 
Avocats du Barreau de Paris, acordat în finala concursului internațional de pledoarii Mario Stasi, 
organizat sub egida Baroului Paris (2015) 

 

Locul 4 la Hexagonul Facultăților de Drept 2012 – Proba de Drept Civil (membru al echipei de 2 
reprezentând Facultatea de Drept a Universității din București); 

 

Locul 3 la Hexagonul Facultăților de Drept 2011 – Proba de Drept Civil (membru al echipei de 2 
reprezentând Facultatea de Drept a Universității din București); 

 

Bursier de performanță științifică al Universității din București pentru lucrarea ”Despre aparenta 
contradicție dintre Drept și Morală” (2010-2011) ; 

 

Numeroase distincții obținute în anii de facultate pentru participarea la o serie de procese simulate de 
drept civil, de drept administrativ și de drept procesual civil (variind de la premiul I la premiul al III-lea); 

 

Numeroase distincții obținute în anii de facultate pentru participarea la sesiuni de comunicări științifice 
în domenii precum teoria generală a dreptului și dreptul mediului. 

 

 

 

https://republica.ro/zoon-politikon-studiu-de-caz-in-administratia-bazinala-de-apa-prut-barlad?fbclid=IwAR3HbLJSbCfW7irCjkH8FuA9EIRoqtWoJ91_hp4P3Xg34Iggc0JCRaSs7ZY
https://republica.ro/zoon-politikon-studiu-de-caz-in-administratia-bazinala-de-apa-prut-barlad?fbclid=IwAR3HbLJSbCfW7irCjkH8FuA9EIRoqtWoJ91_hp4P3Xg34Iggc0JCRaSs7ZY
https://republica.ro/cum-tradeaza-institutiile-statului-rolul-pe-care-il-au-blatul-prefectului-municipiului-bucuresti-in-controversata
https://republica.ro/cum-tradeaza-institutiile-statului-rolul-pe-care-il-au-blatul-prefectului-municipiului-bucuresti-in-controversata
https://republica.ro/cum-nu-functioneaza-directia-venituri-buget-local-sector-2-experienta-unui-avocat-de-litigii-la-ghiseul
https://republica.ro/cum-nu-functioneaza-directia-venituri-buget-local-sector-2-experienta-unui-avocat-de-litigii-la-ghiseul
http://www.juridice.ro/423711/baroulparis-cateva-impresii-de-stagiu.html
http://www.juridice.ro/360124/recast-brussels-i-regulation-key-updates-on-jurisdiction-recognition-and-enforcement-of-civil-and-commercial-judgments-within-the-eu-including-certain-romanian-law-considerations.html
http://www.juridice.ro/360124/recast-brussels-i-regulation-key-updates-on-jurisdiction-recognition-and-enforcement-of-civil-and-commercial-judgments-within-the-eu-including-certain-romanian-law-considerations.html
http://www.juridice.ro/360124/recast-brussels-i-regulation-key-updates-on-jurisdiction-recognition-and-enforcement-of-civil-and-commercial-judgments-within-the-eu-including-certain-romanian-law-considerations.html
http://www.juridice.ro/334565/noutati-de-la-londra-reguli-noi-de-arbitraj-la-lcia.html
http://www.juridice.ro/275769/modificari-aduse-regulilor-de-arbitraj-practicate-de-tribunalul-de-arbitraj-sportiv-de-la-lausanne.html
http://www.juridice.ro/275769/modificari-aduse-regulilor-de-arbitraj-practicate-de-tribunalul-de-arbitraj-sportiv-de-la-lausanne.html
http://www.drept.unibuc.ro/Despre-aparenta-contradictie-dintre-Drept-si-Morala-Mihnea-Mihail-Jida-s289-a525-ro.htm
http://www.drept.unibuc.ro/Despre-aparenta-contradictie-dintre-Drept-si-Morala-Mihnea-Mihail-Jida-s289-a525-ro.htm
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