
PROIECTUL CETĂȚEANUL 

PROBLEMA  

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

culturale în comunitate/ în localitatea Rona de Sus. 

DESCRIEREA PROBLEMEI 

În localitatea Rona de Sus nu există un spațiu adecvat studiului, organizat și supravegheat 

(pentru pregătirea temelor, referatelor, proiectelor școlare) sau potrivit pentru desfășurarea 

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

comemorări, festivaluri, expoziții, concursuri etc).  

Nu este elaborat un calendar cultural pentru evenimente  locale adresat locuitorilor comunei 

sau celor care locuiesc, temporar, în diaspaora.  

Pe cine afectează?  

 Pe toți locuitorii, în special comunitatea educațională (preșcolari, elevi, studenți). 

 

 

SOLUȚII PROPUSE  

1.Înfiinațarea unui Centru de Documentare și Informare /CDI, la școală 

Avantaje   

a.Îmbunătățirea lecțiilor prin sprijinul oferit de Profesorul documentarist elevilor și 

profesorilor 

b. Spațiu tehnologizat supravegheat 

 

Dezavantaje 

a. CDI  are servicii doar pentru elevi nu și pentru întreaga comunitate 

b. Nu se ocupă de informarea locuitorilor, nu organizează evenimente culturale pentru 

întreaga comunitate 

 

2. Înființarea unui ONG sau o Fundație  

Avantaje 

a.Orice organizație nonguvernamentală aduce plus valoare într-o localitate 

b.Proiectele derulate ar fi orientate către rezolvarea unei probleme punctuale  

 

Dezavantaje  

a.Nu ar putea derula serviciile cerute de elevi  

b. ONG nu poate oferii servicii către întreaga comunitate  

 

 

 

 



3. Digitalizarea Bibliotecii Comunale Rona de Sus/ BCRS 

Avantaje  

a.Extinderea serviciilor oferite de BC ar îmbunătății  performanțele școlare, ar încuraja 

antreprenorii  să performeze, ar duce  la  o  dezvoltare a sentimentului de apartenență la 

comunitate 

b. Localitatea ar diversifica serviciile economice, iar  locuitorii nu ar fi nevoiți să lucreze în 

străinătate 

 

Dezavantaje  

a. Costuri pentru achiziții  

b. Angajarea unor specialiști (crește numărul salariaților) 

 

 



Hotărârea Consiliului Local  ....... /02.06.2021 

Privind aprobarea proiectului Digitalizarea Bibliotecii comunale Rona de Sus 

  

Consilul Local al Primăriei Rona de Sus 

 

Având în vedere propunerea de proiect a elevilor din clasele a VII-a A și a VII-a B, de 

la Școala Gimnazială Rona de Sus 

Având în vedere rezultatele Sondajului de opinie efectuat în perioada iunie 2021, 

privind digitalizarea serviciilor oferite de Biblioteca comunală 

Pe baza legislației .... Legea 334-2002 Biblioteci 

 

Propune: /Hotărăște: 

Art.1 Se aprobă proiectul Digitalizarea Bibliotecii comunale Rona de Sus 

         Se aprobă modificările din Fișa postului pentru postul de Bibliotecar 

Art.2. Se aprobă participarea voluntarilor pentru ducerea la îndeplinire a acțiunilor 

prevăzute în proiect 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  bibliotecarul, 

(numele) 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

-Primarul comunei Rona de Sus 

-Biblioteca comunală 

-Compartimentul cultural 

-locuitorii comunei Rona de Sus pe site-ul Primăriei Rona de Sus 

 

                                                         Rona de Sus, 02.06.2021 

 

Planul de acțiune /Susținători 

Consiliul elevilor 

 -să promoveze proiectul Digitalizarea Bibliotecii comunale Rona de Sus  în rândul  elevilor  

 

Elevi de gimnaziu sau liceu 

-să discute în familiile lor despre schimbările din comunitate propuse prin proiect 

 

Studenți 

-să se alăture inițiativei și să aducă alte idei/soluții de îmbunătățire a serviciilor BCRS 



 

Cadrele  didactice  

-să susțină proiectul prin diseminarea ideilor și activități de voluntariat în perioada de implementare 

a proiectului 

 

Asociația părinților 

-să sprijine prin implicare indirectă la acțiunile elevilor  

 

Clubul pensionarilor 

-să se solidarizeze cu grupul de elevi semnatari ai politicii publice  

 

Clubul de lectură „Flori de cireș” 

-să promoveze Lectura de plăcere, pe rețelele de socializare  

 

Antreprenori 

-să reamintească consilierilor locali importanța sprijinirii activităților economice din localitate  

 

Tineri (18-35 ani)  

-să se implice în activități de interes local 

 

Roneni din diaspora                       

-să ofere un feedback la propunerile din proiect  

 

 

 


