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Nr. 11/03.10.2017 

 

Către,  

 Primăria Municipiului Rădăuți, domnului primar Nistor Tătar 

Consiliul Local al Municipiului Rădăuți, membrilor Consiliului Local 

 

Subiect: Propunere amplasare panouri cu fotografii vechi pentru promovarea istoriei orașului 

 

Stimate domnule Primar, 

Stimați membri ai Consiliului Local,  

 

 

Grupul „Rădăuțiul civic” a luat ființă din dorința de a încuraja cetățenii să se implice în viața orașului 

și să vină cu propuneri concrete de proiecte locale. În urma discuțiilor cu cetățenii, una dintre ideile 

menționate a fost nevoia unei mai bune promovări a istoriei municipiului Rădăuți, un loc de o 

diversitate culturală și cu un istoric demne de toată aprecierea. 

 

Propunerea pe care o înaintăm spre analiză dumneavoastră se referă la panouri de dimensiune 1.4 

m x 1 m în care să fie afișate fotografii pentru promovarea istoriei municipiului nostru. Dincolo de 

o cunoaștere mai bună a istoriei orașului de către cetățeni, aceste panouri reprezintă un mare plus 

pentru promovarea obiectivelor imporatente în fața turiștilor care ne calcă meleagurile. 

 

Vă propunem astfel susținerea costurilor de realizare și amplasare a unui număr de 10 panouri în 

următoarele puncte de interes local și turistic: 

 

● Templul Evreiesc (1 panou) 

● Catedrala Ortodoxă (1 panou) 

● Mănăstirea Bogdana (1 panou) 

● Esplanada centrală, magazinul general (2 panouri) 

● Parcarea actuală, fostă piață agroalimentară (2 panouri) 

● Strada Bogdan Vodă (1 panou) 

● Cofetăria „Așchiuță” (1 panou) 

● Strada Putnei (Gazaria) - (1 panou) 

 

Fotografiile vechi vor fi puse la dispoziție prin bunăvoința domnului Corneliu Cîrdeiu, din colecția 

sau personală, la o rezoluție potrivită, iar descrierea lor poate fi realizată de echipa „Rădăuțiul Civic” 

prin apelarea la istorici ai orașului nostru. În prezent, doar în mediul online (din păcate) există deja o 
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comunitate de cetățeni care promovează acest lucru1 și care evocă istoria orașului prin fotografii 

vechi.  

 

 

Conținutul respectivelor panouri ar cuprinde: 

● imaginea veche a obiectivului respectiv; 

● o descriere cel puțin în limba română, engleză și chiar și germană (având în vedere istoricul 

orașului); 

● un cod electronic QR pe care orice utilizator al unui smartphone va putea să-l scaneze cu 

ajutorul unei aplicații de telefon mobil2 pe care o pregătim în prezent și va putea să afle mai 

multe detalii.  

 

Avantajele unei astfel de inițiative sunt: 

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

➔ Aducerea artei și a istoriei mai aproape de cetățeni; 

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

➔ O mai bună promovare a istoriei locale pentru turiști. 

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

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

 

Bugetul aproximativ al acestei inițiative este dat de: 

 

- costul de aproximativ 200 lei / print din material PVC, rezistent la apă (panou) x 10 panouri = 

2000 de lei. 

- un cost pentru montarea și fixarea acestor panouri; 

 

Atât fotografiile, cât și descrierile acestora vor fi puse la dispoziție gratuit de domnul Corneliu Cîrdeiu 

și grupul „Rădăuțiul Civic”. 

 

 

În urma întrevederilor cu domnul primar al Municipiului Rădăuți, domnul Nistor Tătar, acesta și-a 

manifestat disponiblitatea de susținere a acestui demers, de aceea vă adresăm propunerea de a 

prezenta și susține acest demers la următoarea ședință a Consiliul Local și a înfrumuseța orașul 

nostru cu o filă din istoria sa.  

 

Vă anexăm prezentei adrese fotografiile pe care vi le propunem pentru a fi prezentate și locurile 

unde ele ar fi amplasate. În speranța unui răspuns afirmativ și susținerii acestei inițiative, vă 

                                                 
1 Grupurile „Rădăuțiul vechi în imagini” sau „Rădăuți - amintiri, oameni și locuri” 
2 Rădăuțiul Civic lansează concursul „Hai să digitalizăm orașul”: http://www.radautiulcivic.ro/concurs/  
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mulțumim în numele cetățenilor din Rădăuți care își doresc promovarea istoriei municipiului nostru, 

Rădăuți și vă stăm la dispoziție pentru orice detalii la adresa radautiulcivic@gmail.com / 0741 975 

076. 

 

 

Cu stimă,  

 Adrian Popescu din partea grupului „Rădăuțiul civic”  

 

 

Anexă - Fotografii propuse pentru realizarea de panouri 

 

1. Colegiul Tehnic Rădăuți 

 
 

Loc de amplasare 
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