
Formular de identificare a problemelor 

 

1. Problema 

Lipsa unui spațiu de studiu tehnologizat, de întâlnire sau de desfășurare a unor evenimente 

culturale în comunitate/ în localitatea Rona de Sus. 

 

2. Descrieți pe scurt problema (2-3 fraze) 

În localitatea Rona de Sus nu există un spațiu adecvat studiului (pregătirea temelor, referatelor, 

proiectelor școlare) organizat și supravegheat  sau potrivit pentru desfășurarea unor 

evenimente culturale (club de lectură, mese rotunde, conferințe, seminarii, aniversări, 

comemorări, festivaluri, expoziții, concursuri etc). 

 

 

3. De ce este problema importantă pentru comunitate? 

Un spațiu organizat și dotat cu cărți, computere sau alte mijloace audio-video ar fi necesar  

tuturor elevilor și studenților, locuitori ai comunei Rona de Sus pentru  creșterea succesului 

școlar, continuarea studiilor universitare, integrarea lor pe piața muncii sau scrierea unor 

proiecte europene cu finanțare. 

Persoane din alte categorii de vârstă ar putea desfășura diverse activități de relaxare sau 

socializare, clubul de lectură, clubul de șah, lecturarea presei etc. 

 

4. Ce instituții publice au responsabilități pentru rezolvarea acestei probleme? 

Primaria Rona de Sus 

Consiliul Local 

Consiliul Județean 

Ministerul Culturii 

 

5. Care sunt politicile publice existente referitoare la această problemă? Există anumite propuneri 

de politici publice în prezent? 

-Legea 334/2002   despre organizarea bibliotecilor 

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? 

Legea 334 / 2002 se refera la organizarea bibliotecilor în România 

Avantaje – există servicii pentru accesul la cultură și dreptul la educației  

Dezavantaje – nu corespunde realității; bibliotecile au nevoie de digitalizarea serviciilor  

 



6. De unde putem să obținem mai multe detalii și informații despre această problemă și despre 

poziția luată de diferite instituții, persoane sau grupuri? 

Bibliotecarul din comuna Rona de Sus 

Bilbliotecarul școlar- voluntar 

 

7. Sursele de informare (menționați articolul, autorul, emisiunea etc. dacă sursa este mass-media 

sau specificați dacă sursa este reprezentată de cetățeni din comunitate) 

Ghiduri pentru biblioteci 

Site uri ale bibliotecilor județene, națională, academică, universitară 

Sondaj de opinie  
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