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încurajarea implicării cetățenești și a participării la vot, implementate la firul ierbii, pentru tineri 
între 18 și 30 de ani 

 

Asociația Rădăuțiul Civic / ONG / 8 luni / 19300 RON 

Localizarea proiectului 

Municipiul Rădăuți, jud. Suceava 

 

Descriere sumară  

În luna iunie 2017, grupul nostru de inițiativă (între timp devenit ONG) a lansat în Municipiul Rădăuți un 
concurs de realizare a unei aplicații mobile a orașului: https://www.radautiulcivic.ro/concurs/. Cu un buget de 
doar câteva mii de lei (pentru premiiile concursului) și multă muncă de voluntariat, cu implicarea celor 3 licee 
din Rădăuți și a unei companii locale, în luna ianuarie 2018, asociația noastră a lansat aplicația e-Rădăuți, 
disponibilă momentan pe Google Play doar, pentru telefoane Android. Aplicația este unică la nivel național și 
cuprinde atât o secțiune dedicată cetățenilor și relației lor cu autoritățile locale, cât și o secțiune dedicată 
turiștilor, pentru promovarea orașului. 

 

Obiectivul acestui proiect este cel de a duce această aplicație dezvoltată de societatea civilă la următorul nivel - 
conectarea cu pagina web a primăriei - afișarea în timp real a proiectelor de Hotărâri de Consiliu Local, a 
posibilității cetățenilor de a trimite propuneri, a ședințelor de Consiliu Local și familiarizarea cetățenilor cu 
mecanismele de participare locală. În acest mod, nu numai că putem încuraja tinerii să voteze la următoarele 
alegeri locale și parlamentare, dar le putem oferi și un instrument prin care să fie mai aproape de decizia locală, 
să înțeleagă mecanismele decizionale și să 

 

Durată totală proiect 

8 luni 

 

Buget total proiect 

45000 RON 

 

Finanțare solicitată FpD 
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19300 RON 

 

Alte finanțări deja contractate (RON) 

0 RON 

 

Detalii alte surse de finanțare 

Diferența de la bugetul solicitat și bugetul total este reprezentată de contribuția membrilor (spre exemplu, 
managerul de proiect și managerul tehnic, alți voluntari, resurse ale asociației nici nu au fost incluse în buget), 
iar eventuale alte cheltuieli suplimentare vor fi acoperite din bugetul asociației, format din donații individuale 
ale membrilor, din contribuții prin formulare 2% sau sponsorizări deductibile acordate ONG-ului. 

 

Grup țintă 

Grupul țintă este reprezentat în special de populația tânără (18-24 și 25- 35 de ani), familiarizată cu noile 
tehnologii, dar și orice cetățean care fie nu înțelege utilitatea votului său, fie consideră că deciziile locale sunt 
prea complicate pentru a reprezenta o preocupare pentru el. Prin aplicația e-Rădăuți, cetățenii vor putea să afle 
în timp real despre deciziile care îi privesc și despre activitatea aleșilor lor. 

 

Proiecte similare 

Nu cunoaștem alte aplicații mobile cu asemenea funcționalități în România la ora actuală: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=radautiul_civic.e_radauti 

 

Obiective proiect 

Obiectiv nr. 1 - dezvoltarea aplicației e-Rădăuți prin includerea unor funcționalități precum 

- arhiva ședințelor de Consiliu Local 

- consilierii locali și datele lor de contact 

- funcționalitate de introducere a transmisiunilor de ședințe de Consiliu Local prin preluarea transmisiunilor 
presei locale în aplicație și transmitere de notificări 
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- proiecte de HCL și funcționalitate pentru cetățeni de a transmite o propunere cu privire la acestea 

 

Obiectiv nr. 2 - Trei evenimente de promovare a importanței dreptului de vot în rândul tinerilor din Rădăuți (la 
cele 3 licee) și prezentarea aplicației e-Rădăuți drept un instrument accesibil și util pentru tineri și cetățeni, în 
general, pentru a fi mai aproape de deciziile locale. 

- crearea unui document sinteză cu solicitările tinerilor și ale societății civile care va fi transmis tuturor 
candidaților la primărie și consiliul local. 

 

Obiectiv nr. 3 - includerea lunară a informațiilor referitoare la ședințele de Consiliu Local și informarea 
cetățenilor cu privire la drepturile lor în raport cu procesul decizional local prin materiale grafice și clipuri 
video. 

Obiectiv nr.4 - atingerea unui număr de cel puțin 600 de utilizatori pentru aplicație (în prezent aplicația are 
191). 

 

Rezultate concrete 

Crearea unui instrument practic pentru a reduce distanța dintre cetățeni și autorități locale și pentru a asigura un 
plus de informare a cetățenilor în privința activității primăriei și consiliului local. În același timp, instrumentul 
va fi unul foarte util generației tinere, care dincolo de exercitarea dreptului de vot va putea înțelege în mod 
concret cum este transferată încrederea acordată prin vot în decizii locale, printr-o ușoară înțelegere a 
procesului decizional. 

 

Structură echipă 

Manager de proiect - Luca Ciubotaru - se ocupă de coordonarea activităților, delimitarea rolurilor și asigurarea 
coeziunii echipei de proiect. Reprezintă asociația în relația cu autoritățile locale pentru funcționalitățile 
aplicației ce presupun o colaborare din partea primăriei Rădăuți (de exemplu - conectarea site-ului Primăriei cu 
aplicația pentru afișarea informațiilor despre deciziile locale în timp real). 

Manager tehnic - Paul Coman - coordonează partea tehnică a proiectului , într-o constată legătură cu 
dezvoltatorul 

Dezvoltator - Luis Scripcaru, Iulian Sadoveac 
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Responsabil comunicare - Dana Cernăucean 

Responsabil grafică & video - Radu Bouaru 

 

Activități proiect 

Februarie 2020 

- Evaluarea actualelor funcționalități ale aplicației e-Rădăuți și stabilirea funcționalităților pentru update 

- Contactarea celor 3 licee din Mun. Rădăuți, jud. Suceava pentru a atrage noi elevi dornici să își dezvolte 
competențe digitale pentru a contribui la dezvoltarea aplicației e-Rădăuți. 

Martie - aprilie 2020 

- Dezvoltare cod al aplicației (javascript) ce va putea fi folosit atât pentru versiunea Android, cât și IOS 

- Crearea funcționalităților și versinii beta a aplicației 

Mai 2020: 

- Realizare infografice referitoare la funcționarea autorităților locale și modalitatea de luare a deciziilor 

- Pregătire a celor 3 ateliere stabilite pentru încurajarea exercitării dreptului de vot de către tineri în Municipiul 
Rădăuți; 

- Pregătirea unui sondaj pentru a identifica prioritățile cetățenilor și a le transmite candidaților la alegerile 
locale 

Iunie 2020: 

- Integrarea funcționalităților aplicației cu pagina Primăriei Rădăuți pentru ca cetățenii să aibă acces în timp 
real la proiectele de Hotărâri de Consiliu Local, ordinea de zi a ședințelor de CL, ședințele transmise live. 

Iulie 2020: 

- Realizarea unei campanii de promovare a aplicației e-Rădăuți ca instrument al cetățenilor de a avea acces și a 
înțelege deciziile locale (parteneriate locale, pliante în instituțiile publice, promovare online – Facebook / 
Google) și creșterea numărului de utilizatori la cel puțin 600 

August - septembrie 2020: 

- Campanie de promovare a aplicației și de încurajare a participării civice și dezvoltarea de parteneriate locale 
pentru promovarea aplicației e-Rădăuți ca instrument cetățenesc 
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- Contactarea noilor consilierilor locali pentru includerea lor în aplicația e-Rădăuți și obținerea datelor lor de 
contact pentru a putea fi contactați de cetățeni, prin aplicație. 

 

Colaborări 

Vom colabora în continuare cu cele trei licee din Municipiul Rădăuți - atât pentru implicarea unor noi elevi în 
dezvoltarea aplicației orașului lor, cât și pentru promovarea implicării civice în localitate. De asemenea, vom 
invita alături de noi, în acest proiect, și puținele companii locale care lucrează în domeniul IT (de obicei pe 
partea de hardware), pentru a sprijini digitalizarea interacțiunii dintre cetățeni și autoritățile locale. 

 

Primăria Municipiului Rădăuți reprezintă un alt actor relevant pentru ca acest proiect să fie unul de succes, însă 
proiectul este deopotrivă și în beneficiul autorităților locale, transparentizând activitatea sa și oferind un acces 
în timp real pentru cetățeni la deciziile locale. 

 

Alte observații 
Aplicația e-Rădăuți a plecat de la o idee a societății civile și este dezvoltată exclusiv cu implicarea voluntarilor 
din echipa Rădăuțiul Civic, fiind o aplicație unică la nivel național prin funcționalitățile pe care le are. 

 
 


