
 

 
 

 

 

 

 

Asociația Salvați Bucureștiul și Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe) vă invită 

miercuri, 27.04.2016, la ora 12.00, la sediul din str. Carol Davila nr. 91, ap. 1, o conferință de 

presă de încheiere a proiectului Participare publică și acțiune juridică pentru decizii de mediu 

mai bune în București. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul 

Fondului ONG în România, Fundația pentru Parteneriat. Proiectul contribuie la educarea 

deopotrivă a cetățenilor și autorităților pentru luarea responsabilă a deciziilor cu impact asupra 

mediului. 

 

O primă activitate viza accesarea informațiilor de la instituții despre autorizațiile emise sau 

propuse spre dezbaterea publicului, care permit efectuarea de intervenții asupra spațiului verde 

sau construit și au potențial impact asupra mediului. Aceste informații urmau a fi centralizate pe 

un portal online care să ofere, pe lângă harta intervențiilor, și explicații cetățenilor despre 

circuitul juridic al actelor administrative și să le ofere modele de sesizări pentru interacțiunea cu 

autoritățile.  

 

Asociația urma să verifice legalitatea actelor emise de autorități, iar, în cazul identificării de 

nereguli, să sesizeze instituțiile competente pentru revocarea lor înainte ca acestea să producă 

efecte ireversibile asupra mediului. Mai mult, Salvați Bucureștiul, împreună cu CeRe și-au 

propus să faciliteze coalizarea unor grupuri de cetățeni și instruirea acestora pentru ca ei înșiși să 

interacționeze cu autoritățile și să-și exprime voința folosind instrumente legale în șase investiții 

care urmează să afecteze comunitatea. În cazul în care autoritățile se arătau ermetice față de 

încercările de transparentizare și de prevenire a unor intervenții nelegale cu impact asupra 

mediului, proiectul prevedea inițierea a 10 litigii strategice. 

 

La implementarea proiectului, s-a constatat că, de fapt, actele cu potențial impact asupra 

mediului nu erau publicate, iar autoritățile nu efectuau procedurile de consultare a publicului, 

deși legea o impune. Pentru a afla care sunt intervențiile autorizate, Asociația Salvați Bucureștiul 

a formulat 189 de cereri de informații publice și, pentru că în continuare instituțiile refuzau să 

furnizeze date complete, a inițiat un număr de 68 de procese. Dintre cele 66 judecate în primă 

fază, 52 au fost câștigate total sau parțial, iar 3 s-au încheiat prin comunicarea completă a 

informațiilor cerute (rată de succes cca. 85%). În calea de atac, au fost câștigate 18 din 19 

procese judecate (rată de succes cca. 95%). În urma acestor procese, toate instituțiile și-au 

modificat comportamentul, fie că au început să publice informații actualizate la zi pe portalul lor, 

fie au început să furnizeze la cerere informații complete. 

 

În urma obținerii informațiilor, Salvați Bucureștiul a procedat la verificarea de legalitate a 600 de 

investiții și la efectuarea a 120 de sesizări de nelegalitate. Ca răspuns la aceste sesizări, 

instituțiile sesizate au început să îndeplinească procedurile de consultare a publicului prevăzute 

de normele aplicabile. 

 

Ce-Re Participare și Asociația Salvați Bucureștiul au organizat întâlniri cu cetățenii din zonele 

str. Luterană, Cinema Grivița, cartier Tineretului, Palatul Știrbey, parcul Herăstrău și în legătură 



 

 
 

cu proiectul de finanțare a consultării și interacțiunii cu publicul a Agenției pentru Protecția 

Mediului București. Cetățenii au înțeles situația juridică a proiectelor care urma să le afecteze 

comunitatea, au învățat care este procedura de consultare, cum să identifice nelegalitățile și au 

depus sesizări sau propuneri la autoritățile competente.  

 

Informațiile obținute în cadrul proiectului au fost publicate într-o hartă interactivă, pe portalul 

dedicat. Pe aceeași pagină a fost publicat un ghid care explică, pe înțelesul cetățenilor, circuitul 

juridic al emiterii actelor care autorizează acțiunile cu impact asupra mediului, precum și modele 

de cereri de informații publice sau sesizări.  Informații detaliate asupra proiectului și harta 

autorizațiilor bucureștene pot fi găsite pe site-ul www.ab.salvatibucurestiul.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evenimentul este realizat în cadrul proiectului Participare publică și acțiune juridică pentru decizii de mediu mai bune în 

București. Proiectul este realizat de Asociația Salvați Bucureștiul și Fundația Centrul de Resurse pentru participare publică și 

finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 

necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra conținutului revine Asociației Salvați 

Bucureștiul și Fundației Centrul de Resurse pentru participare publică. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și 

norvegiene, accesați www.eeagrants.org. Pentru informații despre Fondul ONG accesați www.fondong.fdsc.ro. 

http://www.ab.salvatibucurestiul.ro/
http://www.eeagrants.org/
http://www.fondong.fdsc.ro/

