
Abstract 

 

Scopul proiectului “CIE (Centru de Informare şi Educare) – cu Noi şi pentru Noi” 

este facilitarea accesului la informare şi educare pentru o comunitate formată din 

localităţile Firiza, Blidari, Valea Neagră, cu o populaţie estimată la aproximativ 4000 de 

locuitori, relativ izolată de aria urbană a municipiului Baia Mare.  

Prin implementarea acestui proiect s-a avut în vedere crearea unui Centru de 

Informare şi Educare pentru comunitatea defavorizată informaţional (aceasta 

nebeneficiind de bibliotecă comunală sau şcolară din cauza subordonării administrative 

municipiului Baia Mare) creşterea gradului de informare, educare şi comunicare a acestei 

comunităţi precum şi atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori din rândurile 

acestei comunităţi.  

Succesul proiectului a fost asigurat de alegerea unei echipe de proiect foarte 

motivată şi profesionistă precum şi de identificarea şi selectarea unor voluntari entuziaşti 

şi determinaţi dar şi cu experienţă în derularea unor programe de acest tip. O altă metodă 

folosită în atingerea obiectivelor a fost includerea şi implicarea în proiect a comunităţii 

locale, fără a se neglija niciun aspect al vieţii sociale într-o comunitate (administrativ, 

educaţional, medical şi chiar religios). Activităţile au fost abordate din perpectiva 

avantajului reciproc, astfel că în timp ce comunitatea locală beneficiază de un acces 

crescut la informare şi educare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” câştigă un număr mai 

mare de utilizatori pentru serviciile sale şi îşi creşte vizibilitatea în comunitate.  

Cel mai important rezultat al proiectului a fost crearea centrului în sine, acesta 

devenind un reper şi un punct esenţial în asigurarea accesului la informaţie al comunităţii. 

În cadrul Centrului s-a reuşit organizarea unor cursuri de iniţiere în utilizarea 

calculatorului, cursanţii fiind atât elevi cât şi adulţi care şi-au dorit să înveţe să folosească 

mijloacele moderne de comunicare. Au fost şi sunt derulate o serie de activităţi, în scopul 

creşterii gradului de informare şi educare al comunităţii: 

 Happy Valentine’s Day; 

 Interractive English; 

 Fundraising for our school 

 Ziua pământului; 

 Halloween Party, etc.  

Ca o particularitate a acestui proiect, şi un rezultat surprinzător a fost faptul că, 

prin asigurarea accesului la Internet, membrii comunităţii locale au reuşit să comunice 

gratuit cu rudeniile şi prietenii plecaţi la muncă în străinătate, aspect care a făcut ca 

proiectul să aibă un impact deosebit de pozitiv în comunitate.  

Toate aceste activităţi au fost realizate de către cei doi voluntari care activează la 

Centru: Ioana şi Adrian Hochia.  

Noutatea proiectului constă în faptul că se adresează unei comunităţi presupus 

urbane, dar care nu beneficiază de facilităţile şi avantajele conferite de acest statut. Din 

acest motiv comunitatea s-a arătat refractară în adoptarea utilizării noilor metode 

informaţionale. Odată proiectul implementat comunitatea şi-a lărgit orizontul de 

percepere şi raportare la noile realităţi.   
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