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Propuneri de proiecte pentru comunitate 

 

 

Panouri cu vitrină pentru fotografii - promovarea istoriei și artei în Rădăuți 
 

Descriere: 

 

Propunerea se referă la amplasarea unor panouri de lemn cu vitrină în parcuri, pe marginea parcului 

central (unde sunt acum stâlpii albi rămași de la fostul gard) sau chiar în zona pietonală în care să fie 

promovate, pe de o parte: 

 

 Imagini cu Rădăuțiul vechi și cu o descriere a locurilor din acele timpuri (în acest moment 

există deja o comunitate online de cetățeni care promovează acest lucru, o comunitate 

susținută de domnul Dragoș Băncescu). 

 Imagini cu Rădăuțiul actual – fotografii realizate de fotografi locali cu zonele și monumetele 

frumoase ale Rădăuțiului; 

 

Avantaje: 

- Promovarea și cunoașterea istoriei locale de către tineri, adulți, turiști; 

- Promovarea artiștilor locali (fotografi, chiar pictori); 

- Aducerea artei și a istoriei mai aproape de cetățeni; 

- Redarea unui aer istoric Rădăuțiului (zonei centrale, zonei istorice). 

- Rădăuțiul ar deveni primul municipiu din jud. Suceava care ar avea o astfel de expoziție, 

alături de altele din țară (Iași, Cluj, Timișoara). 

 

Costuri aproximative: 

 

-  1 panou (70 x 100 cm) cu stâlpi, balamale, vitrină – aproximativ 300 de lei; 

- 10 panouri = 3000 de lei / 20 de panouri = 6000 de lei; 
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Digitalizarea unor servicii publice 

 

Descriere: 

 

În urma instalării noului site făcut de echipa Rădăuțiul civic care este mai interactiv, ne 

propunem să îl promovăm în rândul cetățenilor și să îi obișnuim (pe cei care au acces la 

internet și pot face asta) să descarce formularele de acasă, să le completeze și să le printeze, 

venind cu ele gata completate la ghișeu.  Acest lucru presupune actualizarea / transmiterea 

de către dl. Secretar a tuturor formularelor cerute la ghișeu / serviciu public și 

transformarea lor în formulare editabile (de echipa noastră). 

 

A doua parte a proiectului este dată de crearea unui sistem de bonuri de ordine la serviciul 

de evidență a populației – eliberare buletine și posibilitatea de a face programări și online. 

 

Avantaje: 

- Scutirea cozilor pentru cetățeni și economisirea de timp; 

- Servicii moderne și rapide; 

- Primăria Rădăuți ar fi prima primărie din județ și poate chiar din regiune în raza 

căreia s-ar implementa un astfel de sistem; 

- Cetățeni mai puțin nervoși la ghișee, mai puțin stres pentru funcționarii de acolo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuri: 

- Un aparat de bonuri de ordine (aparat fizic de montat acolo) costă aproximativ 2000 

de lei; 

- Dacă facem doar varianta electronică (programări online), vom găsi IT-iști care să 

facă acest program gratuit, iar costul va fi probabil doar cel al unui monitor care 

afișează numerele de ordine.  

 

Persoană de contact: Luca Ciubotaru – 0741 975 076 /radautiulcivic@gmail.com.  
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