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dPunctul de Informare a Cetăţenilor din comuna Răzeni (PIC RăzenI) este 

un loc în care orice locuitor al comunităţii poate primi cît mai rapid infor-
maţii despre activitatea şi serviciile publice ale autorităţilor administraţiei 
publice de orice nivel, interacţionînd cu acestea prin intermediul noilor 
tehnologii de informare şi comunicare.

PIC RăzenI funcţionează în baza principiilor:
asigurării accesului permanent şi nediscriminatoriu al cetăţenilor la in-��
formaţii din domeniul administraţiei publice, dar şi din alte domenii de 
activitate;
asigurării unei comunicări şi cooperări eficiente dintre cetăţeni şi admi-��
nistraţia publică;
promovării şi facilitării participării cetăţenilor la procesul decizional.��

PIC RăzenI oferă următoarele servicii:
E-mail public, asistenţă în distribuirea de materiale în format electronic ��
la solicitare;
Consultarea legislaţiei şi a actelor autorităţilor publice locale;��
Instruirea în domeniul noilor tehnologii de informare şi comunicare;��
Asistenţă informaţională în completarea documentelor în format elec-��
tronic: declaraţii, formulare, cereri, ş.a.;
Acces la Internet, telefon, fax, scaner, imprimantă şi copiator.��
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Noile tehnologii informaționale (calculatorul şi Internetul) au 
devenit lucruri aproape indispensabile în viața de zi cu zi a ce-
lora care îşi doresc să reuşească în viață. Nu trebuie să fii spe-

cialist în domeniu ca să te bucuri de avantajele oferite de mijloacele 
moderne de comunicare şi informare.

La Punctul de Informare a Cetățenilor din comuna Răzeni (PIC) există 
personal specializat care îi poate ajuta pe doritori să se descurce mai 
bine cu tehnica nouă. Pe drept cuvînt, tehnologia informației este o 
poartă spre cunoaştere, dezvoltare şi succes. Iată cîteva lucruri ce pot 
fi obținute mai uşor, mai ieftin şi mai repede prin aplicarea noilor teh-
nologii informaționale:

1.
 Se pot obține informații utile iar formalitățile administrative se 

pot rezolva mai ușor

Tehnologia modernă ajută la obținerea rapidă a informațiilor din toa-
te domeniile. De exemplu: cum şi cînd se acordă ajutorul de şomaj, 
mersul trenurilor, acte necesare pentru obținerea poliței de asigurare 
obligatorie de asistență medicală, orarul sau adresa instituțiilor pu-
blice, informații despre legi şi reglementări, impozite şi multe altele. 
Eliberarea actelor şi autorizațiilor de tot felul, rezolvarea situațiilor de 
evidență a populației, plata impozitelor şi alte formalități administra-
tive la primărie, la poştă, la oficiile fiscale se pot soluționa mult mai 
repede dacă funcționarii folosesc calculatorul.

2.
 Oricine poate să-și deschidă o afacere și să învețe cum s-o facă 

profitabilă

Persoanele care vor să înființeze o firmă pot afla de pe Internet care 
sînt formalitățile pentru a începe o afacere. De asemenea, se pot afla 
prețuri pentru diverse produse, informații bancare, de unde se pot 
obține subvenții, credite, cum se certifică produsele. Tot de pe Inter-
net poți să afli cum să ții contabilitatea, ce declarații trebuie să faci 
către instituțiile publice şi ce taxe şi impozite trebuie plătite. Există 
bănci la care se poate deschide un cont şi se pot face operațiuni de 
acasă, fără să te deplasezi pînă la sediul băncii.



3.  Oferte de locuri de muncă

Prin accesul oferit de PIC şi cu ajutorul personalului său, se pot găsi 
oferte de locuri de muncă, în țară sau în străinătate, modele de CV-uri 
(curriculum vitae) sau burse de studii, se pot afla informații despre 
cursuri de perfecționare, se pot învăța limbi străine.

4.  elevii și studenții își pot valorifica mai bine șansele

Tinerii pot învăța folosind metode moderne, se pot pregăti pentru 
lecții şi examene economisind timp, pot decide în cunoştință de cau-
ză ce facultate sau ce specializare să urmeze, pot intra în legătură cu 
colegi din alte țări şi îşi dau seama mai uşor ce trebuie să facă pentru 
dezvoltarea lor profesională. Școlile care au acces la informație sînt 
mai bune, iar elevii şi profesorii lor sînt mai bine pregătiți.

5.
 Cine vrea să-și îmbunătățească viața, se poate folosi de noile 

tehnologii informaționale

Chiar şi lucrurile foarte simple pot fi îmbunătățite prin utilizarea cal-
culatorului şi prin acces la Internet. Astfel, se pot citi ziarele, se pot 
obține ştiri, informații de cultură generală, date meteo şi cursul valu-
tar, se pot face cumpărături, cursuri la distanță, se pot planifica trase-
ele de călătorie şi se pot face rezervările de cazare.

6.
 Cine vrea să se perfecționeze, poate participa la cursuri sau con-

sulta materiale specializate

La sediul PIC se organizează cursuri de inițiere sau perfecționare în 
calculatoare. Tot aici se pot găsi materiale de specialitate despre cum 
se pot eficientiza activități specifice zonelor rurale: turism rural, orga-
nizarea de ferme, silvicultură, apicultură, agricultură ecologică.

7.  Oricine poate lua legătura cu persoane dragi, aflate departe

E ieftin şi uşor să iei legătura cu rudele şi prietenii din străinătate. Se 
pot primi şi trimite fotografii, ba chiar interlocutorii se pot vedea pe 
monitorul calculatorului în timpul convorbirii.
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Asociaţia obștească “eCO-RăzenI”
Republica Moldova, r. Ialoveni, com. Răzeni
MD 7728, str. Ștefan cel Mare 49/1B
Tel.: (+373 268) 95 146; Fax: (+373 268) 73 325
E-mail: ecorazeni@gmail.com 
Web: www.ecorazeni.wordpress.com 
www.razeni.md  

Pliantul apare în cadrul proiectului “Democraţia electronică – o nouă 
posibilitate de acces la informaţia publică pentru locuitorii din comuna 
Răzeni”, implementat de Asociaţia obştească “Eco-Răzeni” cu supor-
tul financiar al PNUD Moldova, Proiectul “Edificarea e-Guvernării în 
Moldova-2”.

Conţinutul acestui material nu reflectă neapărat punctul de vedere al 
finanţatorului şi a fost elaborat în baza pliantului “Succes prin acces” 
editat de Ministerul Comunicațiilor şi Societății Informaționale din 
România (iunie, 2009).

Punctul de Informare a Cetăţenilor din comuna Răzeni
Date de contact:

Raionul Ialoveni, comuna Răzeni 
MD 7728, str. Ștefan cel Mare 49/1B

Tel. 0 268 95146; 
Fax 0 268 73325

E-mail: pic@razeni.md
Web: www.razeni.md 

Program de lucru:
Luni – vineri, 9.00 – 18.00

Se distribuie gratuit
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