Scop şi Obiective CIT

Scopul CIT:
Sprijinirea dezvoltării informaţionale în judeţul Tighina (Sud-Estul Republicii Moldova) în toate sferele de
activitate. Transparenţa şi acces la informaţii locale, judeţene, republicane şi internaţionale.

Obiectivele CIT:

Pentru atingerea scopurilor CIT efectuiază următoarele acţiuni:
1. Utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne în activitatea administraţiilor locale,
municipale şi judeţene cît şi a reprezentanţilor din diferite sfere sociale cum ar fi: agenţi
economici, profesori, secretari, ingineri cadastrali, contabili, tineret, şomeri, jurnalişti,
corespondenţi, economişti, agrobusinessmani, etc.
2. Crearea centrelor, asociaţiilor, ONG-urilor şi Asociaţiilor de Credit şi Împrumut locale
de informare şi consultanţe pe lîngă APL, pentru dezvoltarea sferilor economice, sociale,
ecologice, juridice, micului business, etc, reformarea sistemului de Administrare Publică
la tranziţia spre o societate deschisă.
3. Formarea şi derularea programelor pentru călătorii la conferiţe, seminare, întruniri,
mese rotunde, instruiri, schimburi de experienţă, cercetări, în ţară cît şi străinătate a
populaţiei în domeniu din judeţul Tighina în domeniile necesare.
4. Formarea, editarea şi răspîndirea materialelor informaţionale cum ar fi: cărţi, buletine,
broşuri, buclete, pliante, etc, la fel prin intermediul Mass-Media.
5. Contribuirea la elaborarea proiectelor investiţionale a economiei judeţului la
dezvoltarea antreprenoriatului şi micului business, căutarea pieţei de desfacere, crearea
întreprinderilor mixte cu capital străin.
6. Formarea posturilor de radio, TV, minitipografii, emisiuni specializate, orientarea
profesională, schimburi de experienţă cu lucrători Mass-Media de peste hotare,
colaborarea în proiecte informaţionale similare.
7. Elaborarea programelor de înrudire cu oraşele, municipiile, judeţele din străinătate,
schimbul de experienă în toate domeniile.
8. Contribuirea la întemeierea unor relaţii clare şi eficiente între cetăţeni şi autorităţi, de
necesitatea atingerii unui echilibru dinamic între drepturile-interesele individuale ale
cetăţenilor şi drepturile-interesele colective ale comunităţilor locale.
9. Sprijinirea aşteptărilor populaţiei şi a obligaţiilor asumate la nivelul judeţean pe calea
integrării Europene.
10. Contribuirea la protejarea socială a unor categorii de cetăţeni.
11. Sprijinirea informaţională şi dezvoltarea sectorului III în promovarea democraţiei în
judeţul Tighina.
12. Formarea centrelor judeţene şi anume: centrul internet, centrul relaţii internaţionale,
centrul ONG-urilor din judeţ, filiale sau centre ale Uniunii Europene şi alte centre
specializate în direcţia informaţională.
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Scopul şi obiectivele CIT sunt conform statutului de constituire. Aria geografică de activitate este fostul
judeţ Tighina, actualele raioane Căuşeni, Ştefan Vodă şi or. Bender, partea de Sud-Est a Republicii
Moldova.
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