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INFORMARE „MIHAIL SADOVEANU” 

SOROCA 

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE „MIHAIL 
SADOVEANU” SOROCA 

Centrul de Documentare ș i In-
formare „Mihail Sadoveanu” So-
roca aduce mulț umiri organizaț i-
ilor, profesioniș tilor cu experien-
ț ă, entuziaș tilor, care înț eleg im-
portanț a unei biblioteci în socie-
tate ș i oferă sprijin necondiț ionat 
ș i soluț ii.  

 
 
Rămânem în speranț a de con-

tinuă conlucrare.. 

Soroca 2013 

„Voluntariatul este cea mai frumoasă 
formă de ajutorare a oamenilor necăjiți nu 
doar în zilele de sărbătoare ci în fiecare zi.”  

Betty Marcovici  



Prin activitatea sa CDI „M. Sadoveanu” 
își asumă careva responsabilități în raport 
cu comunitatea. Rolul acestora se extinde 
dincolo de cel conferit prin lege și docu-
mente programatice— 

 apropiere de cetățeni; 

 depășirea constrângerilor  bugetare; 

 schimbarea viziunii de asistat a cetățeni-
lor; 

 cunoașterea problemelor. 

Deschidere spre soluționarea acestora o 
face societatea  care-și pune priceperea și 
abilitățile în favoarea performanțelor insti-
tuției. 

Adaugă valoare  serviciilor de bibliotecă 
parteneriatul cu: 

APL Soroca 

Secția Cultură și Turism Soroca 

Colegiul de Arte 

Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu” 

Liceul Teoretic „Constantin Stere” 

Liceul Teoretic „Petru Rareș” 

Liceul Teoretic „Ion Creangă” 

Liceul Teoretic „A. Pușkin” 

Centrul de plasament „Azimut” 

Biserica „Sfinții Martiri Brîncoveni” 

Teatrul „Veniamin Apostol” 

Școala Muzicală „Eugen Coca” 

Școala de Arte Plastice 

Ziarul „Observatorul de Nord” 

Ziarul „Realitatea Plus” 

Centrul Medicilor de Familie  

Filiala „Transilvania” a Bibliotecii Publice „B. P. 
Hașdeu” 

Biblioteca „Vasile Voiculescu” Buzău, România 

Sprijină programele instituției voluntarii: 

Nicuță Vladimir – vicepreședinte al raionului 
Soroca 

Grigore Bucataru – șef Secția Cultură și Turism 

Rudei Anatol – specialist Secția Cultură și Tu-
rism, compozitor, interpret 

Popa Petre – scriitor, publicist 

Tamara Boboc – conducător al formației 
„Colinda” 

 

 

 

Chițan Viorica – profesor Colegiiul Peda-
gogic „Mihai Eminescu”, conducător al horu-
lui „Orantis” 

Stela Zabrian –  șef Serviciu Secretariat și 
Relații cu Publicul 

Tacu Anatol – profesor Colegiul Pedago-
gic „Mihai Eminescu” 

Elena Postolachi – șef Catedra de bibliote-
conomie și asistență informațională Colegiul 
de Arte 

Nagacevschi Viorica – poet, autor de texte 
muzicale 

Berghia Ion – profesor Universitatea „Ion 
Cuza” Iași, epigramist 

Țarălungă Antip – președintele Uniunii 
Coregrafilor din RM 

Nina Slutu-Soroceanu – scriitoare, mem-
bră a Uniunii Scriitorilor din RM 

Claudia Slutu Grama – scriitoare 

Țîrdea Elena – ziarist „Realitatea Plus” 

Bulat Nicolai, director Muzeul de Istorie și 
Etnografie 

Nina Neculce – ziarist „Observatorul de 

Nord” 


