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Wanted: Funky Citizens 
Număr de poziţii deschise: 5 

 

Cine ce caută? 

Noi suntem Funky Citizens și ne-ai prins în plin proces de reformă internă. Nu ne căuta încă pe net, căci 

lucrăm la căsuţele online. Știm cu tehnologia, internetul, dreptul, știinţele politice și finanţele. Suntem o 

organizaţie tânără, agilă și ambiţioasă, gata să ne ridicăm pe creasta valului. Ne știe lumea-n piaţă ca 

experţi pe bugetul de stat. Într-adevăr, ne place eficienţa și detestăm situaţiile în care avem Bani 

Pierduţi. Ne găsești la proteste, pe străzi, recitând din Constituţie (apropo de ea, ne-am implicat în 

procesul de revizuire a Constituţiei și am reușit să promovăm principiul bugetării multianuale).  

Știm cu legile și procedurile. Respectăm cu sfinţenie principiul transparenţei, ceea ce-i dorim și statului 

atunci când ia decizii. Suntem comunicativi din fire, scriem și pentru interneţi dar și pe limba 

autorităţilor (avem o sumedenie de scrisori deschise ca luare de poziţie). Ne implicăm civic pe unde 

putem fi de folos, așa-i că Nu vă supăraţi? În 2014 plănuim să creștem calitatea vieţii la bloc prin 

implicare comunitară, să facem puţină ordine în justiţie folosindu-ne de IT și să deschidem procese în 

contencios-administrativ pentru instituţiile care nu respectă legile. 

Ce nevoi avem? 

Researcher pe justiţie 

Ai terminat Dreptul sau ai o pasiune pentru ordine și disciplină? Sau te pricepi foarte bine la research 

online (click, click, ctrl+f). Hai cu noi să facem ordine în legile ţării. Vei lucra cot la cot cu Alina. Sau Elena. 

 

Observator de proces legislativ 

Dacă ești de la FSP sau SNSPA vino-ncoa. Te acredităm la Parlament și te rugăm să stai cu ochii pe 

procesul legislativ. Dacă-ţi place și vrei poţi transmite în direct din Parlament pentru toţi cetăţenii de pe 

Internet. 

Europarlamentarist 

http://www.banipierduti.ro/
http://www.banipierduti.ro/
http://www.banipierduti.ro/
http://www.funkycitizens.org/scrisoare-deschisa-despre-abuzurile-de-la-pungesti/
http://www.funkycitizens.org/scrisoare-deschisa-descentralizare/
http://www.funkycitizens.org/aratati-ne-cat-de-independenta-este-justitia-din-romania/
http://www.funkycitizens.org/xenofobia-de-inspiratie-comunista-e-inacceptabila/
http://www.funkycitizens.org/scrisoare-deschisa-adresata-politicienilor-romani/
http://www.decatorevista.ro/mici-victorii-nu-va-suparati/
https://www.facebook.com/alina.calistru.7
https://www.facebook.com/ElenaCalistru
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Poate că studiezi la o facultate de profil (studii europene, știinţe politice) și te 

pasionează domeniul. Vrem pe cineva interesat în mod autentic de subiect.  

Postac 

Dacă partidele au posaci care umplu internetul de mizerii, noi de ce nu i-am învinge cu armele lor? 

Pentru că n-avem timp și e păcat. Facebook-ul încă e un mediu pe care nu l-am exploatat la maxim. 

Ajută-l pe colegul Cosmin să gestioneze niște pagini de Facebook (are destule). 

Programator 

Visăm la un programator implicat civic cu care să construim Instituţii.info, un soi de Metropotam pentru 

instituţii publice (adică info utile, centralizate și aranjate frumos, plus review-uri). Dacă nu-ţi place ideea, 

avem și altele. HTML / CSS / PHP, the usual. 

Vino cum ești, de preferinţă „civically fit”. Dacă nu ești în formă din punct de vedere civic, cu siguranţă 

vei fi după internship. :) Îţi dăm și hârtii de practică dacă ai nevoie. 

Trimite-ne CV-ul tău și o scrisoare de intenţie de 250 de cuvinte max. la adresa de 

mail:internshipiada@militiaspirituala.ro până pe data de 5 martie inclusiv şi te vom contacta în cel mai 

scurt timp! 

Persoană contact: Alina Calistru (alina@funkycitizens.org), 0727.778.002 

https://www.facebook.com/cosmin.pojoranu
http://ii.info/
mailto:internshipiada@militiaspirituala.ro
mailto:alina@funkycitizens.org

