
 

 

Despre noi 

Scopul Asociaţiei este de a se implica în problemele dezvoltării urbane a Bucureștiului și 

în special în protejarea patrimoniului și în protecția mediului. Asociația este cel mai cunoscut 

ONG din România în dezvoltarea urbană și în protejarea patrimoniului și unul dintre cele mai 

cunoscute ONG-uri din România în general. Prezența publică a fost folosită de Asociație în 

promovarea unor schimbări legislative. Printre acestea: modificarea Legii urbanismului, 

modificarea Legii spațiilor verzi urbane, păstrarea în Legea mediului a interdicției de construire 

pe spațiile verzi. 

Ce facem noi? 

Asociația Salvaţi Bucureştiul a câștigat în instanță 35 procese în dosare având ca 

obiect urbanismul, construcțiile, protejarea patrimoniului sau protecția mediului. Dintre 

aceste litigii câteva au avut un caracter strategic, influențând comportamentul ulterior al 

actorilor din aceste domenii: 

 Oprirea unui Aqua Parc pe o suprafață de 5 hectare în Parcul Tineretului. Proiectul fusese 

prezentat în publicațiile economice ca fiind una din cele mai importante investiții din 

București; 

 Asistarea Primăriei Municipiului București într-un proces în care niște privați îi cereau 20 

milioane de euro sau un PUZ pe un spațiu verde; 

 Infirmarea de către instanță a unor soluții de neîncepere a urmăririi penale față de 

demolatorii unor monumente istorice; 

 Oprirea demolării a două imobile de patrimoniu din Şos. Kiseleff.  

 Asociația a consiliat peste 500 de cetățeni în chestiuni de urbanism, construcții, protejarea 

patrimoniului și protecția mediului.  

 

 

http://salvatibucurestiul.ro/index.html


 

Internship pentru Salvaţi Bucureştiul!  8 poziţii deschise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primul proiect pentru interni (3 interni cu cunoștințe juridice) 

Activităţi: 

Structurarea celor aprox. 400 de decizii judecătorești pe care Asociația fie le-

a obținut fie le-a utilizat în cei 5 ani de activitate juridică într-un volum de 

practică judiciară. Un astfel de volum, structurat tematic, lipsește de pe piață 

și ar fi extrem de util pentru lupte juridice ulterioare.  

Responsabilităţi interni: 

 - să parcurgă argumentațiile juridice ale Asociației și să culeagă hotărârile 

judecătorești folosite. 

- să selecteze pasajele relevante din hotărâri în funcție de tematică. 

Nu este necesar ca internii să fi finalizat studiile de drept, dar sunt necesare 

cunoștințe de drept din primii 2-3 ani de facultate. 

 

Al doilea proiect pentru interni (5 interni fără specializare specifică) 

Activităţi: 

Internii, asistați de seniori, vor culege date pentru un volum de date despre 

București, absent în acest moment din spațiul public.  

Temele pentru care căutăm interni sunt: 

- achiziții publice ale primăriilor din București; 

- fonduri europene disponibile/accesate de autorități în București; 

- transport în București; 

- utilități publice în București; 

- domeniul public în București. 
 

 

 

 

 

Pentru  a aplica, trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție de max. 250 de 

cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie inclusiv și noi 

te vom contacta.  

 

mailto:internshipiada@militiaspirituala.ro


 


