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Alina Bilan este avocat din anul 2005, expert în dezvoltare durabilă și 
Președintele ARDLD din anul 2018. 
Este membră a Baroului București, specializată în drept administrativ, achiziții 
publice, construcții si servicii de utilitate publică.  
Din pasiune pentru mediu și sustenabilitate, Alina Bilan a devenit expert în 
dezvoltare durabilă și este implicată în calitate de consultant în proiecte ce 
implică strategii de dezvoltare durabilă sau politici publice de mediu, fiind 
absolventa unui master în studii de mediu și dezvoltare durabilă în cadrul 
SNSPA. În prezent este doctorand în politici publice pentru dezvoltare durabilă 
în cadrul Școlii Doctorale SNSPA – domeniul achizițiilor publice verzi.  
Alina este partener în cadrul societății de avocați ONV LAW unde coordonează 
practica de Achiziții Publice, Concesiuni, PPP, Drept Administrativ, Construcții și 
Urbanism și Servicii de Utilitate Publică. În prezent participă în calitate de 
speaker la diverse conferințe și seminarii cu privire la achiziții publice, achiziții 
publice verzi și dezvoltare durabilă. Recent a publicat în Springer Nature într-un 
volum de analiză de politici publice intitulat ”Europeanization of Environmental 
Policies and their Limitations” un studiu despre achizițiile publice verzi în 
România. 
 
 

 
Alina Bilan has been a lawyer since 2005, and became an expert in sustainable 
development and ARDLD President in the year 2018.  
She is a member of the Bucharest Bar, specializing in administrative law, public 
procurement, construction and public utility services.  
Out of passion for the environment and sustainability, Alina Bilan has become an 
expert in sustainable development and is involved as a consultant in projects 
that involve sustainable development strategies or public environmental 
policies, being a graduate of a master' s degree in environmental studies and 
sustainable development within SNSPA. She is currently a PhD student in public 
policy for sustainable development at the SNSPA Doctoral School in the field of 
green public procurement.  
Alina is a partner in the law firm ONV LAW where she coordinates the practice of 
public procurement, concessions, PPP, administrative law, construction and 
urbanism alongside public utility services. She currently participates as a 
speaker in various conferences and seminars on public procurement, green 
public procurement and sustainable development. She recently published a 
study on green public procurement in Romania in a volume of Springer Nature 
about public policy analysis entitled "Europeanization of Environmental Policies 
and their Limitations".  
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