
E-servicii pentru comunitate 

Impact:  
 
55 beneficiari instruiți  
22 bibliotecari instruiți 
64 beneficiari asistați 
78 beneficiari informați 

Centrul de Documentare și Informare „M. Sadoveanu” Soroca 

Republica Moldova, 

mun. Soroca, 

str. Alexandru cel Buna, 25 

Telefon: 0230 2 23 15; 2 30 69 

Poștă electronică:  

m.sadoveanu.soroca@gmail.com 

pag. web: bp-soroca.md 

blog: bibsadoveanusoroca.wordpress.com 

Tehnoredactare: Gaja Viorica 
  

 

Grupul țintă: 

comunitatea soro-

ceană 
 



 

  

English Club 

 

Grupul țintă:  
copii cu vârsta 

de 7-15 ani 

Biblioteca Publică Zastânca, r. Soroca 

Conținut: 

 studiază limba engleză pe diverse          

tematici 

 discută elemente de gramatică 

 lecturează texte 

 fac traduceri şi conversații 

Parteneri: 

APL    

   

Gimnaziul „N. Cornea” 

 

 

s. Zastânca, Soroca 

bibliotecazastanca@gmail.com 

tel. 0230 24 026 

Impact: 
13 copii cu o cunoaș-
tere mai aprofundată 
a limbii și civilizației 
engleze, care află lu-
cruri noi despre răs-
pândirea limbii en-
gleze în lume, în ce 
țări este limbă de stat, 
cum să se comporte 
când ajung în spațiul 
anglofon. 

mailto:bibliotecazastanca@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biblioteca pentru copii ,,Steliana Grama” Soroca 

,,CU TABLETA LA CEI MICI” 

Partener:  
Instituția de Edu-
cație Timpurie 
Nr.1 ,,Prichindel” 

 

Impact: 
23 copii  inițiați în utilizarea ta-
bletei în scopuri educaționale, 
sporirea imaginii pozitive a bi-
bliotecii şi a partenerilor 

 

Municipiul Soroca, str. Malamud 10 
bibliotecasgrama@gmail.com 

Tel. 0230 2 64 15 



 

 

 

  

Biblioteca filială de carte românească „Basarabia” 

„SPUNE NU VIOLENȚEI!” 

Scop: 
-  Informarea tinerii generații despre fenomenul 

violenței, cauzele și efectul acesteia asupra for-

mării personalității omului, 

- Dezvoltarea competențelor la tineri de a-și 

gestiona propriile conflicte prin adoptarea unui 

comportament echilibrat și civilizat, 

- Educarea non-violenței a tinerilor din familii 

social vulnerabile, pentru ca aceștia să nu preia 

modelul comportamental violent al părinților. 

 

Parteneri:  
APL 

Centrul Prietenos Tineri-

lor ,,Pro Viață” 

Centrul de Resurse pentru 

Tineret ,,Dacia”  

Direcția Asistență Socială 

și Protecție a Familiei    
 

Municipiul Soroca, str. M. Eminescu 4 
basa-rabia@gmail.com 

Tel. 0230 2 21 66 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

ÎNȘTIINȚAREA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI 

Biblioteca Publică Rudi, r. Soroca 

Impact:  
25 de agricultori informați 
permanent despre apariția 
dăunătorilor și bolilor plan-
tațiilor multianuale, sunt 
puși la curent cu cele mai 
noi metode de plantare, cul-
tivare, culegere, transpor-
tare și păstrare a producției 
agricole sănătoase conform 
cerințelor europene. 

  

 

Scop:  

 Informarea și instruirea agricultorilor 
în prevenirea apariției dăunătorilor și bo-
lilor plantațiilor multianuale. 

 Instruiri IT de bază pentru ai ajuta să-
și caute informații. 

 Oferirea consultațiilor de către speci-
aliștii ACSA. 

 Organizarea de întâlniri cu schimb de 
experiență cu diverse provocări și soluții.   

  

 

Parteneri:  

ACSA  

Agronom 

APL 

s. Rudi, Soroca 

eugenia.orghian@gmail.com 

tel. 0251 93 7 22 

 



 

  

CĂSĂ VERDE 

Biblioteca Publică Șolcani, r. Soroca 
 

Scop: 
 Dezvoltarea spiritului de echipă. 
 Încurajarea inovării, cooperării şi 

creării unei baze de cunoștințe în 
zonele rurale  

 Consolidarea legăturilor dintre 
agricultura şi silvicultura. 

 Viziune comună de dezvoltare a 
propriilor gospodării, de amena-
jare a grădinilor. 

Grupul țintă: 

persoane din 

comunitate 

Impact:  
25 persoane casnice instruite în domeniul desig-

nului și amenajării spațiilor exterioare. 

22 proiecte de amenajare a spațiilor exterioare 

dezvoltate și realizate. 
 

Parteneri:  
APL 

RulTehCom 

Gimnaziu 

Grădinița 

 

s. Șolcani, Soroca 

larisa.prisacari@gmail.com 

tel. 0230 73 2 36 

 



 

  

http://www.freepik.com/terms_of_use 

AFACERI ÎN APICULTURĂ  

Biblioteca Publică Tătărăuca Veche, r. Soroca 
 

Conținut: 

,,Inițierea unei afaceri în ” 

,,Hrănirile suplimentare de primăvară” 

,,Lucrul de primăvară în stupine” 

,,Noile tehnologii privind iernarea în stupine” 

,,Protejarea albinelor de boli și dăunători cu 

preparate de la producători autohtoni” 

,,Internet – Marketing  – căutarea pieței de 

desfacere” 

,,Curier Agricol” 

,,Apicultorul Modern” 

,,Apiterapia”- remedii curative 
 

Grupul ţintă: 
persoane cu vâr-
sta 23- 45 ani 

Impact: 43 de beneficiari au folosit în practică 

noile tehnologii moderne în lucrul cu albinele, au 

realizat cu succes pe piață producția apicolă, 6 per-

soane și-au extins prisaca procurând stupine mo-

derne cu 2 – 3 nivele, Vascauțan Vlad 100 știubeie, 

Dub Andrei de la 35 la 75 știubeie.  
 

Parteneri:  

APL 

Centrul de Cooperare a Producă-

torilor agricoli ,,Nectar TV”, pre-

ședinte și instructor Herța Valerii 
 

s. Tătărăuca Veche, Soroca 

stelatoma011@gmail.com 

tel. 0251 48 3 64 



 
DEZVOLTAREA AFACERILOR ÎN APICULTURĂ 

Biblioteca Publică Bădiceni, r. Soroca 

 

Parteneri:  

  APL                    Gimnaziu 

 

 

Impact: 20 de tineri instruiți în deschi-

derea/menținerea unei afaceri în apicul-

tură cu abilități de utilizare a calculatoru-

lui și Internetului. 

s. Bădiceni, Soroca 

bibliotecapublicabadiceni@gmail.com 

tel. 0230 41 396 

 

Conținut: 

 Dezvoltarea afacerii în Apicultură   

 Lucrările de primăvară în apicultură  

 Sănătatea albinelor și protejarea de boli  

 Obținerea produsele apicole și păstrarea 

într-o înaltă calitate  

 Căutarea pieței de desfacere cu ajutorul 

internetului.  

 Apiterapia și beneficiile ei   

 Înțepăturile de albine - remedii și efecte    

 Ceara de albine - obținerea si întrebuin-

țarea    


