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Situația TIC

• Aprox. 50 – 60 % din populație au 

acces la internet

• 46 de școli din totalul de 48 sunt 

echipate cu PC;

• 5 licee din cele 9 sunt dotate cu tablă 

interactivă;

• Centrul de Informare și Prestări 

Servicii;

• Consiliul raional Sîngerei are pagină 

web: www.singerei.md și o sală de 

conferință cu sistem de video-

conferință.

• 8 primării din cele 26 au o pagină 

web.

http://www.singerei.md/
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3 lucruri care m-au inspirat

 Valorificarea utilă a fondurilor europene pentru

implementarea proiectelor cu impact soio-economic;

 Valorificarea potențialului tehnologiei informației și

comunicațiilor și aplicarea acestora în sectorul public;

 Integrarea persoanelor cu dizabilități într-o societate

normală;





Ce am învăţat

• Aplicarea la diverse proiecte este singura 

oportunitate de a realiza lucruri frumoase

și de folos într-o localitate;

• Soluționarea eficientă a nevoilor cetățenilor într-un 

timp restrîns și cu mijloace financiare puține sporește 

încrederea acestora în funcționalitatea administrației 

publice și contribuie la consolidarea capacităților 

administrative;

• Cetățenii fiecărei localități, cît de mici nu ar fi trebuie 

să aibă acces la informație; 



Ce implementăm la noi!

• Am propus Centrului de Informații și Prestări 

Servicii din Primăria Sîngerei să fie utilizate pe 

larg serviciile electronice, precum eliberarea 

diverselor certificate;

• Am propus primăriilor din raion să-și creeze pagini 

web și anume să utilizeze domeniul “.MD”;



Ce implementăm la noi!

• Împreună cu Primăria com. 

Chișcăreni au inițiat și căutăm 

mijloace de a implementa o 

aplicație smartphone –

Mesajele Primarului;

• Am împărtășit inovațiile și 

tehnicile utilizate de Biblioteca 

Științifică de Stat din Banska 

Bystrica colaboratorilor 

Bibliotecii Publice Raionale, 

care de curînd a fost dotată cu 

12 calculatoare prin 

intermediul Programului 

Novateca.



Vă mulțumesc!


