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Expert în dezvoltare durabilă, Profesionist specializat în Achiziții Publice
(inclusiv Concesiuni și PPP), Drept Administrativ & Civil ● Diligență ●
Orientare către rezultate și detalii ● Organizare ● Abordare structurată
● Eficiență ● Viziune de ansamblu● Orientare către munca în echipă ●
Orientare către Client ● Gândire strategică

ARII DE SPECIALIZARE: Politici de dezvoltare durabilă, Achiziții Publice și achiziții publice verzi,

Concesiuni și PPP; Drept administrativ; Dreptul construcțiilor și Urbanism; Servicii Comunitare de Utilitate
Publică,
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EDUCAȚIE
Student doctorand în domeniul Științe Politice în cadrul Școlii Doctorale S.N.S.P.A.- domeniu POLITICI DE
DEZVOLTARE DURABILĂ LA NIVEL NAȚIONAL ȘI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE
București, ROMÂNIA
2020 - în curs
Master in Environmental Studies and Sustainable Development
2018-2020/ SNSPA, Facultatea de Științe Politice

București, ROMÂNIA

Master în Dreptul Afacerilor
2006 - 2007/ Universitatea din București, Facultatea de Drept

București, ROMÂNIA

Studii postuniversitare – Formare profesională
2005-2006/ Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților

București, ROMÂNIA

Studii postuniversitare - Diplomă în Dreptul Penal Special
2004 - 2005/ / Universitatea “Al.I.Cuza“ Iaşi Facultatea de Drept

Iași, ROMÂNIA

Licență în Drept
2000 – 2004/ Universitatea “Al.I.Cuza“ Iaşi Facultatea de Drept

Iași, ROMÂNIA

COMPETENȚE
Proiecte de consultanță în domeniul strategiilor de dezvoltare durabilă/obiectivelor de dezvoltare
durabilă
- Expert în cadrul Proiectului ”Cercetări privind îmbunătăţirea legislatiei în domeniul reglementării
economice și actualizarea normelor metodologice de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru
serviciile publice de iluminat public prin elaborarea unei proceduri de stabilire a profitului rezonabil”, pentru
Asociația Municipiilor din România
- Expert grup de lucru în cadrul Proiectului ”Documentarea, fundamentarea și elaborarea Strategiei pentru
dezvoltare durabilă a Sectorului 1 2020 – 2030.” din partea SNSPA pentru Sectorul 1 al municipiului
București” pe capitolul ”Mediu, energie și protecția animalelor”
- Expert in cadrul Fundației Ținutul Pădurenilor în domeniul obiectivelor de dezvoltare durabilă, legislației
naționale și europene pentru Proiectul Muzeului Ținutului Pădurenilor
- expert in domeniul serviciilor comunitare de iluminat public în ceea ce privește atribuirea contractelor de
delegare de gestiune a serviciului de iluminat public sub formă de contract de achiziție publică și/sau
concesiune ce au presupus analiza legislației naționale și europeane în domeniu și elaborarea de opinii
juridice cu privire la interpretarea și aplicarea Legii nr. 51/2006, a Legii nr. 230/2006 și a Ordinului
președintelui ANRSC nr. 77/2007, în corelare cu prevederile legale, orientările și standardele europene în
materie.
- susținere seminar la Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu ”Ernest Lupan” Cluj in
cadrul ”Summer school on circular economy” cu titlul „The importance of Green Public Procurement in
Europe and Romania, and its importance in the transition process towards circular economy”
- Coordonator al Studiului național privind monitorizarea achizițiilor publice verzi în România, o inițiativă a
Asociației Române pentru Dezvoltare Locală Durabilă in parteneriat cu ONV LAW
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Achiziții publice, Concesiuni și PPP
• consultanță în vederea participării la procedurile de atribuire a unor contracte de delegare de
gestiune a serviciilor de utilități publice, consultanță juridică pe aspecte legate de ofertare și
formare a tarifelor pentru serviciul de iluminat public
• asistență la elaborarea unor documentații pentru delegarea gestiunii unor servicii publice și servicii
de utilitate publică
• consultanță cu privire la oportunitatea și legalitatea diferitelor proceduri de atribuire a contractelor
de achiziții publice, achiziții publice sectoriale, de concesiune de lucrări
• litigii și proceduri de arbitraj în legătură cu rezilierea, anularea, executarea contractelor de achiziție
publică și de achiziție publică sectorială
• redactare de opinii juridice cu privire la servicii de utilitate publică și cu privire la autoritățile publice
locale în materia serviciilor publice;
• consultanță acordată clienților privați și publici privind aspecte ce țin de reglementări administrative
și publice în materia diverselor servicii publice și care au legătură cu Achiziții publice și Concesiuni.
• Consultanță pe servicii de iluminat public în peste 23 de proiecte
Proiecte construcții, achiziții publice/achiziții publice sectoriale, servicii de utilitate publică, drept
administrativ
•

•
•
•
•
•

Acordarea de consultanță la elaborarea documentației de delegare de gestiune a serviciului de
întreținere și reparații drumuri județene și lucrări de artă aflate în administrarea unui consiliu
județean, inclusiv echiparea drumurilor judeţene cu elemente privind siguranța circulaţiei rutiere,
asistență juridică pe parcursul derulării procedurii de delegare de gestiune până la finalizarea
acesteia precum și asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată în ipoteza
formulării unor contestații împotriva documentației de delegare de gestiune sau împotriva
rezultatului procedurii, asistență la încheierea contractului cu ofertantul câştigător
Consultanță și asistență juridică acordată unui consiliu județean cu privire la asocierea cu alte UATuri, în vederea realizării şi exploatării centrului intermodal regional de transport marfă
Consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică cu privire la pregătirea, inițierea, derularea și
finalizarea procedurii de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale
serviciului de administrare a parcurilor dintr-un UAT
Consultanță și reprezentare juridică cu privire la elaborarea și structurarea părţilor juridice ale
documentaţiei de atribuire a contractului de delegare de gestiune a serviciului de amenajare și
întreținere a spațiilor verzi de pe raza unui UAT
Consultanță, asistență și reprezentare juridică cu privire la procedura de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de administrare a străzilor aflate în administrarea
unui UAT
Consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru procedurile de atribuire a serviciilor de
ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea
carosabilă a drumurilor publice dintr-un UAT sau pe domeniul public/privat al UAT, precum și pentru
serviciile de ridicare, transport, depozitare și eliberare, după caz, a vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea sectorului
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•

•

•
•

Acordarea de asistenţă juridică clienților privați în cadrul unor proceduri de atribuire de contracte
de achiziţie publică / achiziție sectorială și/sau concesiune, în materie de infrastructură edilitară,
infrastructură de transport, iluminat public, apă și canalizare, salubrizare, transport național de
energie electrică, lucrări de construcții civile, reabilitări monumente istorice, achiziție de produse
alimentare, achiziții publice verzi
Asistență și reprezentare juridică în litigii izvorând din contracte de achiziții publică/achiziții publice
sectoriale/concesionare (reziliere, anulare, despăgubiri, penalități, documente constatatoare
negative), contestații în fața CNSC / instanțelor de judecată, redactare de întrebări preliminare către
Curtea Europeană a Uniunii Europene.
Asistență și reprezentare juridică în litigii izvorând din contracte de asistență tehnică privind rețele
de apă și canalizare, litigii privind corecții financiare aplicate de către autorități de management
Consultanță juridică pentru elaborarea documentației de atribuire pentru atribuirea unui contract
de concesiune a activității de producere a energiei termice prin cogenerare pentru un UAT

Proiecte în activitatea de reglementare
• -consultanță juridică în redactarea propunerilor de modificare a unor categorii diferite de acte
normative și a instrumentelor de prezentare și motivare a acestora, cum ar fi ordonanțe de urgență
sau proiecte de legi având ca obiect transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al
statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de
Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului
Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului AIBG.
• -reprezentarea intereselor Județului Brașov, împreună cu reprezentanții legali ai Județului sau
separat, la întâlniri cu diverse autorități sau instituții publice cu atribuții în domeniul legiferării.
Dintre acestea, enumerăm participarea și susținerea proiectului de lege în cadrul Comisiei Juridice a
Senatului României, consultările cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, Ministerului Finanțelor Publice - Administrarea Domeniilor Statului, ai
Autorității Naţionale pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară sau cu Șeful Cancelariei Primului
Ministru.
• expert juridic principal în proiectul A.N.R.S.C. ”Întărirea capacității administrative a Autorității
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea,
autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice” cod SMIS 2014+
127462- Servicii pentru îmbunătățirea reglementării serviciilor publice comunitare de iluminat
Drept civil & comercial
• consultanță și reprezentare în instanță privind executarea contractelor comerciale;
• redactarea și negocierea unor contracte de antrepriză generală și subantrepriză;
• consultanță privind procesul de due diligence pe durata procesului de achiziție;
• consultanță acordată companiilor private și de stat privind aspecte de drept civil & comercial Civil;
• redactarea și negocierea unor contracte de management și de vânzare – cumpărare.
Management de proiect
• Coordonarea următoarelor arii de practică în cadrul ONV LAW: achiziții publice – concesiuni – PPP,
drept administrativ, dreptul construcțiilor și urbanism, servicii de utilitate publică, energie.
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EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
Președintele Asociației Române pentru Dezvoltare Locală Durabilă--noiembrie 2017-Prezent
Partener/ ONV LAW
Senior Associate/ ONV LAW
Partener/ SPA Popescu Stăniloaie Bilan

iulie 2012 - Prezent București, ROMÂNIA
noiembrie 2010 - iunie 2012 București, ROMÂNIA
iulie 2009 – octombrie 2010

Senior Associate/ SPA „Dumitrache, Gherghina & Sebeni”
Avocat junior / Dan Laurenţiu Stoicescu Law Office

ROMÂNIA

București, ROMÂNIA

iulie 2007- iunie 2009 București, ROMÂNIA
ianuarie 2005 – iunie 2007 București, ROMÂNIA

AFILIERE & CERTIFICATE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2005 avocat stagiar membru în Baroul Iași
2006 avocat definitiv membru în Baroul București
octombrie 2011 –curs de formare profesională în domeniul achizițiilor publice realizat de ANRMAP
Mediator din noiembrie 2011
ianuarie 2014 – Certificat Expert în domeniul achizițiilor publice
noiembrie 2014 – Master Workshop: Pretenții în domeniul construcțiilor (FIDIC & alte contracte) –11
noiembrie 2014 – certificare emisa de către FIDIC.
Certificat de participare – Master Workshop: Pretenții în domeniul construcțiilor (FIDIC & alte
contracte) –11 noiembrie 2014 – emis de către FIDIC.
decembrie 2014 – Certificat de participare – Noile Directive Europene privind Achizițiile Publice și
Concesiunile. Probleme. Soluții. Provocări practice – emis de către Universitatea din București –
Facultatea de drept
septembrie 2015 – Master Workshop privind analiza de întârziere a contractelor FIDIC și a altor
contracte - septembrie 2015- emis de către FIDIC.
Aprilie 2016 – Certificare de Formator emisă de către Extreme Training SRL
Noiembrie 2017 - membru (Președinte) în Asociația Română pentu Dezvoltare Locală Durabilă
2018 - membru în Asociația Hunedoreni pentru Hunedoara
August 2019 - membru voluntar Cercetător la Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și
Mediu ”Ernest Lupan” Cluj
Septembrie 2019-septembrie 2020 expert în cadrul procedurii de elaborare a Strategiei de
Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 elaborată de către SNSPA

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Revista Constructiv - Greșeli frecvente făcute de către operatorii economici atunci când participă cu
ofertă la o procedură de achiziţie publică - martie 2012
Revista Constructiv - Propuneri de modificări importante în legislația achizițiilor publice Revista
Constructiv - septembrie 2012
Revista Constructiv - Legea privind calitatea în construcții, între reglementările europene și noul Cod
civil - mai 2013.
”wall-street.ro“ - New regulations on subcontracting in public procurement contracts
http://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/201049/noi-reguli-privind-subcontractarea-incontractele-de-achizitie-publica.html
Revista International ”Perspectives of Business Law Journal” - Controversies and practical solutions
regarding the award of contracts for the delegation of the management of administration services
of the public and private domain of the territorial administrative units) vol. 2, issue 1/2013, (Revistă

indexată în HEINONLINE și ProQuest), ISSN 2286 – 0649, ISSN–L 2286 – 0649,
http://www.businesslawconference.ro/revista/articole/an2nr1/5%20Bilan%20Alina%20EN.pdf

p. 39,

The International Construction law Review - The Notice of Claim under sub-clause 20.1 in a FIDIC
Contract governed by the Romanian law
Volume 6, Issue 1, December 2017 din revista cu apariție online Perspectives of Business Law
Journal –Tratamentul juridic și fiscal al asocierilor pentru participarea la licitații
Revista Legal Magazin noiembrie 2017 -Dificultăți majore generate de documentele constatatoare
negative emise de autoritățile contractante
”Achizițiile publice verzi – un instrument cheie în dezvoltarea durabilă” decembrie 2019 în Smartcity
magazine nr. 12
”Buying green? How a green public procurement dedicated law can do more harm than good” în
cadrul unui volum de analiză de politici publice din România, Todor, Arpad și Helepciuc FlorențaElena editori, intitulat Europeanisation of Environmental Policies and the Limitations: Capacity
Building, 2021, Editura Springer-Nature.

ACTIVITATE TRAINING
•

2006 - 2007 – Susținere seminarii în cadrul Institutului Național Pentru Pregătirea Și Perfecționarea
Avocaților (INPPA)

•

2013 – prezent – Susținere seminarii având ca temă aplicarea practică a procedurilor în domeniul
achizițiilor publice și construcțiilor, în colaborare cu:
Camera de Comerț Româno-Franceză
Mai 2014
Confidențialitatea ofertei tehnice în domeniul achizițiilor publice.
Camera de Comerț Româno -Americană
Mai 2014
"Achizițiile publice: Capcane și soluții" Workshop în cadrul AmCham Learning & Innovation Center
Camera de Comerț Româno - Germană
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•

octombrie 2015 - ”Noile reglementări privind Achizițiile publice. O nouă abordare”

•

noiembrie 2015 - ”Modificările legii construcțiilor. probleme de natură juridică referitoare la
studiile de fezabilitate și recepția finală a llucrărilor. Autorizațiile de construcție.”

•

iunie 2016 - ”Noile reglementări naționale privind achizițiile publice și concesiunile”

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu ”Ernest Lupan” Cluj
•

octombrie 2019- ”Summer school on circular economy. The importance of Green Public
Procurement in Europe and Romania, and its importance in the transition process towards
circular economy”

CONFERINȚE JURIDICE ȘI DE AFACERI
• noiembrie 2014
Speaker invitat la conferința Business Mark
Temă: Prezentarea Directivelor Europene nr. 24 și 23/2014 privind achizițiile publice și respectiv
concesiunile. Tratează aspecte cheie pentru autoritățile contractante și contractori. Doar în limba
română.
• martie 2015
Speaker invitat la prima ediție a conferinței Noi Perspective privind Legea Construcțiilor, din
București
Temă: ”Buna-credință” în contractele FIDIC: extrem de important pentru Contractorii care nu au
notificat Inginerii conform punctului 20.1.
• octombrie 2015
Speaker invitat la a 5-a ediție a conferinței Utilaje de Construcții, din București
Temă: Noi propuneri legislative privind subcontractarea și modificarea contractelor de achiziție
publică în domeniul construcțiilor conform Directivei 2014/24/UE
• aprilie 2016
Speaker invitat la Dezbateri juridice -Orașul văzut de sus. Urbanismul între dorințe și putințe
http://dezbateri.juridice.ro/6093/orasul-vazut-de-sus-urbanismul-intre-dorinte-si-putinte
• iulie 2016
Speaker invitat la lansarea de către CCIFER a Cărții Albe a Construcțiilor
Temă: 34 de măsuri practice pentru debloocarea proiectelor de infrastructură din România.
• septembrie 2016
Speaker invitat la Conferința Națioală de Achiziții Publice
Temă: Clauzele din contractele de achiziții publice
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• octombrie 2016
Speaker invitat la a 6-a ediție a ROBUILD – de către revista Mașini și Utilaje pentru Construcții Looking into the future of intelligent construction machinery! What's next?
Temă – achizițiile publice
• mai 2017
Speaker invitat la Conferința Natională de Achiziții Publice
Temă : Instrucțiunea nr 1/2017 a Președintelui ANAP: Factori de evaluare și dificultăți de aplicare
• septembrie 2017
Speaker invitat la Conferința Națională -Noutăți și Bune Practici în Achiziții Publice
Temă : Asocierile dintre operatorii economici pentru participarea la licitații
• mai 2018
Speaker invitat la Conferința Națională -Soluții Practice în sistemul Achizițiilor Publice din
România
Temă: Deciziile comisiilor de evaluare. Limite, puteri, riscuri
• mai 2019
Speaker invitat la Conferința Noutăţi şi bune practici în domeniul achiziţiilor publice. Achiziţia
publică o provocare
Temă: Actualizarea și ajustarea prețului contractului de achiziție publică. Modificarea contractului
public
• ianuarie 2020
Speaker invitat la Conferința 2020: Pitești Inteligent și Dezvoltat organizată de Asociația Pitești
Smartcity
Temă Achizițiile verzi - noul ECSR

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
Engleză – fluent; Română – limba maternă
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