Rădăuțiul Civic
De la cetățeni, pentru comunitate
Rezultate sondaj „Tu ce îți dorești pentru Rădăuți în acest an?”
(partea a II-a, răspunsuri scrise de cetățeni)





Investiții în infrastructura rutieră (22)
o Mi-aș dori să avem drumuri mai bune, asfaltate și fără gropi.
o Sa se transforme din "Gropauti " in Radauti
o sa luam de exemplu un oras de marimea Radautiului de oriunde din Europa(de preferat
Austria,Germania) si sa incepem sa mergem spre periferie cu tot ce are ca organizare
strada, lumina,trotuar scurgere.Sa aratam si noi ca se poate.Asta nu e Bucovina.
Acelasi lucru an de an si conceptii invechite
o Infrastructura mai buna si lumini noi de Crăciun
o asfaltarea drumurilor
o Mi-ar placea sa "apara" un sens giratoriu in intersectia strazilor "Bogdan Voda" cu
"Piata Unirii"
o asfalt şi trotuare pavate neted
o Asfaltarea/repararea strazilor
o Asfaltare străzi, modernizarea iluminatului public
o Șoseaua de centură.
o Aceiași problema de ani....asfaltarea multor străzi pt care se plătește impozit de zona
centrala și încă e pietriș pe drum. ...reasfaltarea( cel mai sigur plombarea) străzilor ca
acolo nu sunt bani. ..Doar pt centru au fost sa fie puse 2 rânduri la câteva sapt distanta.
o Identificarea si asfaltarea strazilor cu probleme (in ordinea importantei lor dar si a
gradului mare de degradare,mai bine spus,realizarea unui echilibru intre aceste doua
criterii).Startul reparatiilor sa fie dat imediat cum conditiile meteorologice o
permit,ceea ce presupune realizarea tuturor pregatirilor necesare,din timp.
o Trotuare, iluminat public si piste de biciclisti la intrarea dinspre Suceava, un
supermarket in zona hipodrom, sa inceteze constructia de blocuri printre case
o O sosea de centura
o Drumuri normale, adică bune, centura o data contruita ca sa scapam de traficul greu
care duce la distrugerea locuintelor, etc.
o In primul rand imi doresc cat mai multe strazi asfaltate
o asfaltarea aleilor care duc spre str. Dimitrie Dan (zona centrala, paralel cu gradinita
germana), pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati (in carucior cu rotile) la
trotuarul principal. ne afundam in noroi (si gainat, fiindca vecinii cresc gaini pe drumul
public :) ); realizarea trotuarului pe str. Gradinilor (copii care merg spre gradinita
Pinochio stau efectiv lipiti de garduri cand trec masini!); parcari in jurul scolilor (e
mereu blocaj cand ploua!) etc.
o asfaltarea aleelor dintre case, care duc spre Str. Ion Nistor (centru)
o Să se facă piste de alergat prin parc si sa asfalteze străzile care sunt pline de gropii!
o Pavarea curtii de pe strada Putnei nr.223 si stabilirea locurilor de parcare pentru fiecare
proprietar de apartament.
o Asfaltarea asta sa fie una ok, nu ca pe strada 1 Mai unde au lasat o groapa imensa pe
podul de la iesire din Rădăuți! Ma intreb oare mureau daca asfaltau 1m mai în față!
Investiții în infrastructură sportivă și de agrement (11)
o Construirea unui Skate Park pentru tineri (2)
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Realizarea unui parc de distracții și agrement.
o piscina
Parc pentru copii
reamenajarea parcului către cinematograf.
Loc de agrement cu plaja
cam putin si nesemniificativ Investitii NU atunci cum sa le faci pe restul: sala de sport,
patinuar artificial, bazin de inot, complex sportiv in aer liber, sala de sport la liceul
hurmuzachi, refacerea parcurilor, reabilitare toplitei, a lacului. toate se pot face cu bani
europeni dar trbuie muncit facut proiecte nu test bune la nimic
o Sa ii reaminteasca cineva domnului primar despre piscina si spatiul de agrement
promis in campanie
o Modernizarea parcurilor sau cel putin igienizarea acestora
o Sa se construiască o piscina interioară cu prețuri accesibile,un pub tematic,o cafenea in
care oamenii pot lectura.
Reabilitarea lacului (5)
o sa avem din nou Lacul cel de alta data si spatii verzi
o reabilitarea lacului
o reamenajarea lacului ca arata groaznic
o Lacul sa redevina loc de agrement
o Ar fi foarte frumos la parcul cu Lac să fie amenajat, lacul curățat, gardurile măcar
vopsite dacă nu înlocuite, salciile tăiate la timp. Acea zonă poate totodată crește nivelul
turiști al orașului, nu cel al unei imagini de "cândva pe aici au fost oameni".
Reluarea traficului feroviar pe traseul Rădăuți – Putna / locomotive cu abur / pistă biciclete (7)
o Sa dea drumul din nou la tren , sa fie iar calatori in gara din Radauti asa cum era
candva . (2)
o Sa se redeschida calea ferata intre Dornesti si Putna, dar in stil retro cu locomotive pe
abur.
o Pista pentru biciclete peste ecartamentul caii ferate pina la Putna si chiar Ulma, pe
fonduri europene si sa vezi turisti dupa aia.
o Sa fie pus in functiune trenul pentru a asigura transportul intre Suceava si Putna pentru
a se putea circula, daca nu mai bine macar ca pe vremea comunistilor, cand se circula
mult mai civilizat.
o Sa stau cu masina la tren la "gara mica".
o Regasirea unei modalitati de a pune in functiune macar pe plan turistic linia ferata. O
mocanita... Sau daca e prea scump, ceva mini de 10 locuri. Fie ea din Dornesti spre
Putna. E pacat ca o asa comoara sa fie dispretuita. Si e si o modalitate de a face buget
din turism.
Promovarea turistică, refacerea obiectivelor turistice / clădirilor de patrimoniu (7)
o De cele mai multe ori autocarele cu turisti opresc in fata Bancii Comerciale din
Radauti,pentru a vizita Bogdana,Muzeul,Catedrala sau alte obective din Radauti dar
prima imagine cand coboara din autocar este cu aspectul degradant in care se afla
Grupul statuar al Voievozilor Moldovei.Daca va pasa de strabunii si neamul din care
ne tragen,si ne mandrim atat de mult oriunde mergem,va rog reabilitati acest grup
statuar. Va multumesc!
o Consolidarea edificiului 1909-1910
o Municipiul Radauti nu are un arhitect sau designer urbanist precum si nici un plan
urbanistic orientat spre conservarea si restaurarea cladirilor istorice dar mai ales
o
o
o
o
o
o
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actualul departament urbanistic ofera autorizatii de constructie cu ochii inchisi (cel mai
probabil datorita beneficiilor personale) si accepta constructia de blocuri in cartierele
residentiale de case, blocuri lipite de altele ce pur si simplu strica aspectul decent al
cartierului sau orasului. Consider ca e nevoie de o campanie in acest sens.
o refacerea si modernizarea cladirilor din centrul vechi
o Promovarea tuturor obiectivelor turistice si conceperea unei strategii de promovare
turistică a orașului ( pot ajuta deoarece lucrez la acest aspect prin teza mea de doctorat)
o Implicarea civica a locuitorilor si promovarea turismului sunt foarte importante!
o sa devina un oras cu cat mai multe atractii pentru turisti.
Sprijinirea tinerilor și elevilor (6)
o Actiuni de atragere a tinerilor sa (re)vina sa locuiasca in Radauti
o Locuri de muncă pentru tineri (2)
o Sprijinul Autoritatii locale pentru performantele foarte bune la invatatura a elevilor din
scolile gimnaziale si liceale.Mai precis Autoritatile sa le explice pasii care tb.facuti de
catre directorii acestor institutii.La o simpla consultare cu acestia, habar nu aveau ca ar
putea obtine sprinjin din partea autoritatii locale.
o Cred ca sunt multe modificari pe care orasul nostru ar trebui sa le "sufere". Insa, ce mi
se pare mie cel mai important pentru o evolutie a orasului (pentru ca da, are mult
potential) este o mai mare atentie asupra elevilor si turistilor.
o Mai multe activități dedicate tinerilor, cum ar fi ateliere de dans,pictura, sport
Educație civică (5)
o Ar fi fain dacă ați face un canal de YouTube în care educați populația în legătură cu
sensul educației civice și opțiunile de implicare.
o Crearea de actiuni civice in fiecare cartier, cu cate un responsabil mai implicat din
zona respectiva
o Eu consider ca totul incepe de la educatie. Daca esti educat sa arunci hartia in cos si nu
pe langa, vei face ceea ce este corect. De aceea, in primul rand, as dori sa se organizeze
diferite proiecte, campanii, actiuni de voluntariat etc., pentru a transmite mesajul
nostru. Odata ce mesajul este transmis, lumea incepe sa constientizeze problemele, pt
ca in momentul in care se face mare tam-tam din ceva, oamenii incep sa reactioneze si
considera problema una adevarata si grava care trebuie rezolvata. Daca oamenii au
inceput sa constientizeze incepe implicarea si dezvoltarea spiritului civic. De aici al
doilea punct pe care vreau sa-l subliniez, dupa teorie si intelegerea acesteia urmeaza
aplicarea practica. Proiecte de ecologizare, reabilitare, renovare, actiuni caritabile etc.,
la care oamenii sa participe.
o promovarea voluntariatului in licee
o Mentalitatea... dupa mine suntem inca in urma tare...
Evenimente culturale (5)
o Evenimente culturale, alte evenimente decât zilele radautiului și olarilor
o organizarea periodica de evenimente pt copiii și vârstnici
o duminicile și sărbătorile in parcurile centrale... Dar și către casa de cultura: spectacole,
teatru, filme, etc.
o Mai multe festivaluri!
o Mai multe activități pentru cei mici si mari
Ajutorarea cazurilor sociale (5)
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Sa ne amintim si de cazurile sociale... Copii din familii defavorizate incadrate la scoala
sa invete si ei, sa ajutam si sa strangem periodic financiar familiile nevoiase... sa ne
aratam calitatea de oameni intai de toate (2)
o Cat despre cazurile sociale ni știu ce sa zic. Cat sa încurajez ăsta. pt ca sunt persoane
nevoiașe. și rămân nevoiașe și profita alți care sunt apți de munca sa lenevească acasă.
Cei mai mulți prind gustul și profita de ăsta. ..Nu știu. ...sa fie ajutați. ..Dar sa facă și ei
ceva pt acel ajutor. Dar inca nu am un raspuns ce anume....și în primul rand sa li se
ofere loc de munca sa aprecieze banul lor castigat cinstit. Nu doar sa profite de cei
primiți gratis... și sunt multe.
o Sa fim mai buni unii cu altii nu doar de Craciun sau Paste. Sa se faca periodic strangeri
de fonduri,de hainuțe sau mancare care sa ajunga la familiile nevoiașe care au nevoie
de noi in fiecare zi,nu doar de sărbători
o Colectarea de produse textile, de imbracaminte, incaltaminte sau mic mobilier si
eventual distribuirea lor celor nevoiasi.
Investiții economice (4)
o Cea mai mare nevoie a Radauti-ului, dupa parerea mea, este cea de capital, de
dezvoltare economica solida si durabila, intr-un cuvant de plusvaloare!
o Investitii in industrie care sa aduca profit in zona!
o Deschiderea a unuia sau a mai multor complexe comerciale
o Amenajarea unor localuri,pub-uri de BUN GUST, nu ca cele din prezent,in care tinerii
și mai ales studenții sa își petreacă timpul liber din vacanța. Studentii vin acasă mai
ales vara dar nu au locuri unde sa iasă.
Asigurarea respectării legislației privind parcarea autoturismelor pe domeniul public (4)
o Este nevoie de un plan de fluidizare a traficului in oras. Acesta poate cuprinde diferite
masuri, de exemplu: introducerea obligatiei ca fiecare nou proiect de constructii sa
includa si o parcare suficient de mare pentru toti cei ce vor folosi cladirea, introducerea
aparatelor de parcare pe strazile din centru, construirea de parcari supra/subterane,
trecerea controlului parcarilor abuzive in grija primariei etc.
o Redarea trotuarelor PIETONILOR, nu ocuparea abuziva , ILEGALA de catre unii
posesori de autoturisme. Copiii si cetatenii sunt expusi accidentelor, fiind obligati sa
circule pe partea carosabila a drumurilor. Un exemplu concret pe str. M. Viteazul,
trotuarul dinspre bl. 17 ocupat cu auto, au existat borduri supradimensionate dar au fost
scoase, iar pe partea opusa spatii de parcare.
o Mi-aș dori ca autoritățile locale să conștientizeze (dacă nu au făcut-o deja) că există o
problemă cu mașinile parcate în zona centrală și să găsească soluții pentru a elibera
măcar parțial străzile din zona centrală de mașini. Întreaga zonă centrală este sufocată
de mașini parcate pe ambele părți ale străzilor. Consider că centrul orașului ar arăta
mult mai bine dacă ar fi mai aerisit. Orașul (zona centrală în special) trebuie gândit
pentru pietoni, nu pentru mașini.
o O implicare mai mare a Politiei Locale si a Primariei,in asigurarea fluidizarii traficului
si a modului de parcare ,in zona centrala in mod special.(O masura care ar putea fi
luata,este aceea de a interzice transformarea locurilor de parcare,din fata fostei cladiri a
Postei,in zona de bazar auto si pista de incercari a masinilor in vederea vanzarii
lor.Probabil ca,instalarea unui webcam in acea zona ar identifica mai usor persoanele si
situatiile create)Tot in materie de fluidizare a circulatiei rutiere,ar fi utila o instruire a
reprezentantilor scolilor de soferi auto,de catre SERVICIUL CIRCULATIEI
RUTIERE din cadrul Politiei Radauti,vis-a-vis de modul in care acestia fac instruirea
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cursantilor in trafic(Este mai mult decat enervant,sa vezi intr-o intersectie,cum
instructorul arata soferului,blocand traficul zeci de secunde,modul de abordare a acelei
intersectii.Caz concret la care am asistat,in giratoriul de la Casa de Cultura,iar
raspunsul instructorului la reprosul altor participanti la trafic a fost halucinant: "-Nu
vezi ca am scris SCOALA pe masina?".Asta le da dreptul de a bloca traficul?)
Probleme privind câinii comunitari (3)
o Rezolvarea problemei cainilor comunitari, in zona Obor sunt multi.
o Activitati prin care sa se sprijine sterilizarea animalelor si adoptia animalelor fara
stapan in locul cumpararii animalelor de companie.
o sa nu mai vad strazile invadate de caini si pisici fara stapan!
Curățenie în oraș (3)
o Fiecare cetățean sa.și mențină curățenia în dreptul casei lor...și blocului și chiar
plantarea la blocuri de floricele și copăcei ..ca dacă își fac ei viata mai frumoasa și nu
așteaptă sa vina autoritație nu cred ca le face rău ieșitul din casa 10 min...Cei de la case
curățenia șanțurilor. ..Dacă mai exista....Cum se făcea odată. ..La fel nu doar
autoritățile. Sunt multe.
o Sa redevina orasul curat, ingrijit, cu trotuare si strazi pe care poti sa circuli normal,
orasul cu multe flori si spatii verzi frumos amenajate
o Primăria să acorde mai multă atenție curățeniei din oraș. Pe multe străzi și chiar în
zona centrală sunt multe gunoaie, multă mizerie. Poliția locală ar trebui să fie mai
exigentă și să sancționeze apucăturile necivilizate ale cetățenilor și să-i facă pe oameni
să-și păstreze curățenia pe trotuarele din zona proprietăților lor.
Colectarea selectivă a deșeurilor (3)
o Ridicarea deseurior,de catre firma specializata,sa se faca conform normelor ecologice
si contractuale(Degeaba pun cetatenii(adevarat,doar unii) gunoiul in mod selectiv in
zonele special amenajate daca colectarea lor se face,de multe ori,,la gramada''.
Centre ce colecteaza deșeuri ce pot fi reciclate
o Pentru un oras mai curat sa incepem cu promovarea si implementarea colectarii
selective a deseurilor. Nu sunt locatii de colectare a deseurilor. La putine buncare se
vade scris tipul selectiei ! Sunt multe de facut, un primar gospodar stie sa le faca pe
toate , cu bani putini si de calitate inalta ... eu nu am decat sa sper
Piste biciclete (2)
o Mi-as dori sa reapara singura pista pentru biciclete din oras ( cea care traversa cele 2
parcuri din centru si care, in urma lucrarilor, a disparut). Macar o pista daca mai mult
nu se poate, mai ales ca centrul e destul de aglomerat si nu e chiar atat de sigur sa
circuli cu bicicleta. Multumesc!
o Sustinerea realizarii unor piste reale pentru biciclete
Îmbunătățirea activității spitalului (2)
o un medic cardiolog la spitalul municipal RADAUTI
o mi-as dori ca si personalul din primaria Radauti sa fie mai bine dispus, mai cu chef de
munca si mai amabili si zambitori. Si spun asta pentru ca,am avut in anii trecuti multe
acte de facut iar peste tot am dat de oameni de genul asta...morocanosi si indispusi, de
parca erau pusi acolo fortat si neplatiti pentru munca lor. Nu pot spune ca nu am dat si
de oameni mai cu chef de munca insa acestia se pot numara pe degete..Parerea mea e
ca daca chiar le displace asa de tare munca cu oamenii ar trebui sa plece. sa lase loc
celor care au chef de munca si stiu sa se comporte frumos.Apropo la angajare ar trebui
chiar sa le fie testate aptitudinile de "customer service"pentru ca la urma urmei sunt
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platiti din bani publici si nu da chiar bine sa mai faca si figuri pe banii platitorilor de
taxe. Ei trebuie sa fie acolo in slujba cetateanului..si sa caute solutii rapide de rezolvare
a problemelor si nu cetateanul sa fie acela care formeaza cozi pe launele departamente
pentru o hartie sau orice altceva... asteptand ca ei sa-si termine cafeaua iar cand intri te
trateaza de iti e tie rusine ca... l-ai deranjat de la cafea. Stiu ca multa lune a trecut prin
asta insa asta e un punct unde functionarii din primaria noastra ar mai trebui sa
lucreze... la ATITUDINE ca in rest taxe avem destule si mai suntem si buni platitori
din cate am inteles. Sanatate tuturor!
Protejarea arborilor și curățarea lor corectă (1)
o Activitatea de curatare a copacilor care se realizează primăvara sa fie facuta cu
responsabilitate. Spunand asta ma refer la curatarea abuziva de crengi sanatoase a
copacilor din oraș. Deja copacii arata ca niste palmieri, daca vom continua anual, unde
vom ajunge???
O mai bună comunicare a instituțiilor cu cetățenii (1)
o O prezentare anuala sau poate bi-anuala a situatiei de fapt, concrete, a problemelor
orasului, de catre factori de decizie din Primarie, in cadru organizat, cu larga
participare a cetatenilor (Poate in sala Casei de Cutura?) si realizarea unui dialog cu
acestia.
Analiza calității aerului (1)
o o statie de analiza in timp real a calitatii aerului care sa linisteasca locuitorii in
considerarea zvonurilor privind poluarea EGGER. (Egger ar putea sustine financiar un
astfel de proiect)
Crearea unei stații de încărcare a mașinilor electrice (1)
o Crearea unei stații de încărcare a mașinilor electrice (1)
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