
Formular de identificare a problemelor 
 

1. Problema Lipsa dispozitivelor pentru toți copiii din comuna Lunca Bradului pentru a putea 

participa la școala online. 
 

2. Descrieți pe scurt problema (2-3 fraze) 
 
Având în vedere aceste aspecte, putem preconiza riscul de abandon și de analfabetism pe 
care îl determină absența unor dispozitive tehnice cu acces la internet pentru elevii și 
preșcolarii din Lunca Bradului ca fiind foarte ridicat. 

 
3. De ce este problema importantă pentru comunitate? 

 
În primul rând dificultățile membrilor familiei (probleme financiare, pierderea locului de 
muncă al părinților, alimente puține etc). A doua cauză ar fi infrastructura tehnică precară a 
sistemului de educație. A treia cauză ar fi insuficiente investiții în dispozitive și terminale 
tehnice pentru elevi. 
 
 
 

4. Ce instituții publice au responsabilități pentru rezolvarea acestei probleme? 
 
Instituțiile responsabile sunt: Primăria Comunei Lunca Bradului , Consiliul Județean 
Mureș, Ministerul Educației și Cercetării. 
 

5. Care sunt politicile publice existente referitoare la această problemă? Există anumite 
propuneri de politici publice în prezent? 

 
Dacă există o politică referitoare la această temă: 

 Care sunt avantajele și dezavantajele ei? 
 Ar trebui schimbată această politică? De ce? 
 Există diferențe de opinii între grupuri de cetățeni, între partide politice sau în cadrul 

diferitelor instituții cu privire la această politică? Dacă da, care sunt acestea? 
 
Politica publică propusă respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art. 
56); pentru că părinții elevilor care vor beneficia de aceste achiziții, prin impozite şi prin taxe, 
contribuie la cheltuielile publice. 
 
   Politica publică propusă respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136), întrucât 
tabletele achiziționate se acordă pe bază de contract, beneficiarii având obligația să le restituie la 
finele anului școlar în curs. Aceste tablete sunt inalienabile, sunt date în folosință gratuită pentru o 
perioadă determinată de timp elevilor. 

6. De unde putem să obținem mai multe detalii și informații despre această problemă și 
despre poziția luată de diferite instituții, persoane sau grupuri? 

Din presa, din internet si de la angajatii prim[riei din comuba 

7. Sursele de informare (menționați articolul, autorul, emisiunea etc. dacă sursa este mass-
media sau specificați dacă sursa este reprezentată de cetățeni din comunitate) 

 
 

Formular completat de:  Bukszar Elisa  Data:  25.11.2020 
 


