
Parteneriate  pe parcursul anului 2018 

 

Programul Novateca  Modernizarea  a 45 de biblioteci din raionul Telenești prin  dotare cu 

echipament și formarea bibliotecarilor 

BNRM Instruirea bibliotecarilor din raion; coordonarea  implicării bibliotecarilor 

din raion în proiecte naționale 

BNC ”Ion Creangă” Instruirea bibliotecarilor din raion,coordonarea  implicării bibliotecarilor 

din raion în proiecte naționale 

ABRM Instruirea bibliotecarilor din raion, coordonarea  implicării bibliotecarilor 

din raion în proiecte naționale 

Centrul de Sănătate 

Publică Telenești 

Implimentarea SMB  ”Adolescenți Informați viitori părinți sănătoși 

”Biblioteca Bucătăriei”, eliberarea gratuită a certificatelor de funcționare a 

oficiului ”Bibliotecii Bucătăriei” 

Spitalul Raional 

Telenești, centrele de 

sănătate locale 

Implimentarea  SMB”Adolescenți Informați viitori părinți sănătoși 

”Biblioteca Bucătăriei”), a altor proiecte implimentate de  bibliotecile 

comunale 

AO Concordia Implimentarea SMB ”LabTIC” 

Direcția 

Generală  Educație 

Telenești,Toate 

instituțiile preșcolare, 

preuniversitare din 

raion 

Implimentarea SMB ”LabTIC”, 

”FamilyL@B”,  mobilizarea  subdivițiunilor pentru a participa la 

activitățile b-cii, diseminarea ofertei bibliotecii 

AO ”HatmanClub” Oferire echipament sportiv pentru Biblioteca de Sport Telenești 

Primăria Telenești Susținere financiară pentru dotarea oficiului Bibliotecii Bucătăriei, Taberei 

pentru copii ”Vara supereroilor” 

Centrul de Sănătate 

prietenos Tinerilor 

Instruiri organizate de către  psiholog și genicolog în cadrul 

SMB  ”Adolescenți Informați viitori părinți sănătoși” 

Inspectoratul de Poliție 

Telenești 

Implicare în implimentarea SMB ”Adolescenți informați- viitori părinți 

sănătoși”, a altor priecte de educaționle la nivel rational și local 

Procuratura Raională 

Telenești 

Implicare în implimentarea programului ”Mai informat- mai protejat” 

Direcția Asistență 

Socială și Protecție a 

Familiei, serviciile de 

asistență socială din  

satele raionului 

Susținerea și implicarea în toate  programele care au ca grup țintă 

pensionarii, persoane cu nevoi speciale, copii, familia 

Liceul Teoretic 

”Lucian Blaga” 

 Implicare în serviciile axate pe nevoile de dezvolare a abilităților IT a 

profesorilor și tinerilor, a programelor educaționale pentru adolescenți și 

tineri 

Gimnaziul ”Mihai 

Eminescu” Telenești 

Organizarea elevilor pentru participare la serviciile destinate  vârstei lor 

AO CMEIC Atragerea fondurilor pentru implementarea proiectelor 

Școala Polivalentă 

Telenești 

Programe comune de informare și educare profesională (Proiectul LABTIC, 

Mai informat-mai protejat) 



Școala de arte plastice 

Telenești 

Organizarea manifestațiilor culturale 

Serviciul Ecologic 

Telenești 

 

Proiectul ”Mai informat- mai protejat” 

Biblioteca Judeţeană 

„D. Golescu” Argeş – 

România 

C.N. „I.C. Brătianu” 

Piteşti – România 

Şcoala Gimnazială „N. 

Iorga” Piteşti – 

România 

Proiectul ”BiblioStart-UP: Unire prin cunoaștere” 


