
PROIECTUL CETATEANUL

Colegiul National Pedagogic

“Regina Maria” din Deva 



Identificarea problemelor comunitatii
ce necesita politici publice



PROBLEMA SELECTATA : 
INTERESUL SCĂZUT AL TINERILOR 

FAȚĂ DE LECTURĂ



La începutul anului școlar
am realizat un scurt
interviu printre prietenii
și colegii noștri.

Am descoperit că mulți
dintre ei preferă să-și
petreacă timpul liber

mai mult în fața
dispozitivelor sau pe
rețelele de socializare și

mai puțin citind.







I-am întrebat apoi
unde le-ar plăcea să
citească, dacă le-ar
plăcea să existe un loc
în care să poată
povesti despre cărțile
citite cu alții, cum își
imaginează un loc
perfect care să-i
îndemne să citească

etc.

Și am primit urmă-
toarele răspunsuri:





Solutia 1 – DOTAREA BIBLIOTECILOR

ȘCOLARE

Avantaje: se vor economisi bani; elevii vor avea

acces mai mare la informații; elevii vor fi mai

atrași spre lectură.

Dezavantaje: spațiul mic al bibliotecilor școlare;

ar trebui să fie dotate toate bibiliotecile școlilor

din oraș.



Soluția 2 – CAMPANIE DE PROMOVARE A

LECTURII

Avantaje: tinerii ar putea primi informații utile

într-un mediu plăcut, familiar lor; tinerii ar

socializa; părinții ar fi încântați că tinerii își

petrec timpul liber într-un mod folositor.

Dezavantaje: ar trebui găsite echipe de

voluntari; costurile mari legate de organizarea

campaniei; pentru a crește interesul tinerilor

pentru lectură, ar fi nevoie de mai multe

campanii de acest fel.



Soluția 3 – MODERNIZAREA BIBLIOTECII

JUDEȚENE ”OVID DENSUȘIANU” DIN

DEVA

Avantaje: tinerii ar fi atrași spre lectură/ activități culturale

dacă ar exista spații adecvate specificului vârstei lor; tinerii ar

petrece mai mult timp socializând; tinerii ar putea petrece mai

mult timp învățând, având acces la cărți/ surse pe care nu le

pot găsi în altă parte; s-ar încuraja implicarea tinerilor în
activități colaborative (proiecte, cluburi de carte, concerte,

lansări de carte etc.);

Dezavantaje: nu există suficient spațiu în acest moment pentru

asemenea proiecte; prezența unui supraveghetor; costurile

ridicate.



Politica publica propusa

MODERNIZAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE
”OVID DENSUȘIANU” DIN DEVA

In urma analizarii solutiilor propuse, am ales aceasta solutie
deoarece, desi biblioteca din Deva este dotata cu o sala de
lectura, sectie de imprumut copii/ adulti, sala media, nu exista un
loc in care tinerii sa poata socializa , in care sa lucreze in grup fara
a-i deranja pe ceilalti, în care să poată fi organizate evenimente
culturale pentru tineri sau chiar sa poată fi organizate cluburi de
lectura .

De asemenea, existenta unei cafenele, loc in care tinerii sa poata
consuma bauturi nonalcoolice, in care sa se organizeze lansari de
carte, concerte, serate literare, ar putea atrage tinerii catre
biblioteca.



Declarație de constituționalitate

Politica publică propusă de clasa noastră:

Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 

16);

Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar în viitor, 

după adoptare) (Titlul II, Capitolul 1, art. 15);

Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);

Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, 

Capitolul 3, art.57);

Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art.56);

Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art.136);

Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135);

Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii 

Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20).



Către Primăria Municipiului Deva,

Subsemnații, elevii clasei a VII-a D, de la Colegiul Național Pedagogic ”Regina

Maria” din Deva, coordonați de doamna profesoară Mirela Stroia, în baza dreptului de

petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în
conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind

reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea,

reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe

care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și

instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale

ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale,

societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome)

venim spre dumneavoastră cuurmătoarea solicitare.

La începutul anului am aplicat un chestionar printre tinerii de vârsta noastră și a reieșit

faptul că interesul lor pentru lectură este foarte scăzut. Ei acordă mai mult timp

tehnologiei, comparativ cu timpul pe care îl petrec pentru lectură.

Chiar dacă în orașul nostru există o bibliotecă care dorește să se adapteze la nevoile

tuturor membrilor comunității (carte diversă, sală media, loc de recreere), nu există un

loc în care tinerii să poată socializa / să poată organiza activități dedicate lecturii, în
care să lucreze în grup, fără a deranja ceilalți cititori (o sală care să îmbine lectura,

socializarea și tehnologia/media). De asemenea, existența unei cafenele în curtea

bibliotecii, loc în care tinerii ar putea consuma băuturi nonalcoolice (ceai, cafea,

sucuri), ar ajuta la socializarea între tineri, la consolidarea relațiilor de prietenie și la

atragerea altor tineri înspre activitățile desfășurate în cadrul bibliotecii. În acest spațiu

ar putea fi organizate atât seri literare, cât și concerte sau lansări de carte.

Considerăm că tinerii trebuie să își petreacă cea mai mare parte a timpului în activități

care îi ajută atât în prezent, cât și în viitor. Faptul că interesul lor se îndreaptă mai mult

spre tehnologie, decât spre lectură, construirea relațiilor de prietenie, implicarea în
activități de voluntariat etc. este un fapt îngrijorător. De aceea, atragerea tinerilor spre

aceste tipuri de activități trebuie să constituie o prioritate.

Dorim să ne sprijiniți în alocarea unor fonduri pentru a crea în cadrul Bibliotecii

Județene ”Ovid Densușianu” Deva spații destinate tinerilor, fapt care, considerăm noi,

ar crește interesul tinerilor pentru lectură.

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această

adresă de email mirela_dubalaru@yahoo.com.



PROIECT DE ACT NORMATIV

Hotărârea Consiliului Local nr. ...../ ..............2022 privind amenajarea unor spații

destinate tinerilor (sală multimedia/ bufet ) în cadrul Bibliotecii Județene ”Ovid

Densușianu”din Deva.

Consiliul Local al municipiului Deva,

•Având în vedere că se dorește creșterea interesului pentru citit / activități culturale în
rândul tinerilor;

•Având în vedere faptul că în atribuțiile Consiliului Local potrivit O.U.G.57/2019 Codul

Administrativ, intră soluționarea problemelor de la nivel local;

•Având în vedere faptul că în cadrul Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” din Deva nu

există spații special destinate tinerilor în care aceștia să poată realiza: proiecte, întâlniri

culturale, ore de curs, prezentare de carte, concerte etc. fără a afecta ceilalți cititori;

•Având în vedere că se dorește atragerea tinerilor spre activități culturale.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Crearea unui spațiu/săli multimedia în cadrul Bibliotecii Județene ”Ovid

Densușianu” din Deva, spațiu în care tinerii pot beneficia atât de cărțile existente în
cadrul bibliotecii cât și de documentarea online. Spațiul poate fi folosit de către elevi în
diferite scopuri: pentru realizarea unor proiecte școlare, pentru întâlniri tematice, pentru

activități didactice (profesor-elev), pentru prezentare de carte (tineri scriitori) etc.;

Art. 2 – Înființarea unui bufet în curtea Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu”
Devaunde se vor servi doar băuturi non alcoolice. Bufetul va fi dotat cu un pian pentru

organizarea unor concerte;

Art. 3 – Finanțarea se face din bugetul local al Primăriei municipiului Deva;

Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primăria

municipiului Deva.

Prezenta hotărâre va fi comunicată:

•Prefectului

•Mass – mediei

•Afișată de site-ul Primăriei municipiului Deva, pentru a fi adusă la cunoștință

cetățenilor.

Adoptarea hotărârii cu .................. voturi din totalul de ................... consilieri locali.



Plan de acțiune

Instituția responsabilă: Primăria municipiului Deva

•Am investigat interesul tinerilor pentru lectură;

•Am căutat informații în mediul online despre alte proiecte similare;

•Ne-am întâlnit cu reprezentanți ai Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” din Deva;

•Am căutat informații despre ONG-uri locale care ne-ar putea susține ideea;

•Am redactat o scrisoare și un proiect de act normativ pe care le-am înaintat Primăriei

municipiului Deva;

•Ne-am întâlnit cu autoritățile locale (viceprimar, primar, consilieri locali);

•Colega noastra Ioana , a realizat afisul proiectului;

•Am realizat invitații pe care le-am împărțit profesorilor, elevilor, reprezentantilor

Bibliotecii Județene din Deva, reprezentanților autorităților locale, părinților,

reprezentanților ONG-urilor locale pentru a-i invita la prezentarea proiectului nostru;

•Am organizat un eveniment de prezentare a proiectului.







UN COPIL CARE CITESTE VA FI UN 
ADULT CARE GANDESTE!



REALIZAT DE CLASA A VII-A D
COORDONATI DE 

PROF. STROIA MIRELA 



Vă mulțumim!


