
Sibiul - informatizat pana-n dinti
Primaria Sibiu se lauda cu unul din cele mai bune sisteme informatizate din tara si cu investitii de 
  milioane in acest domeniu, de la infochiosc-uri si site-uri pana la internetul wireless gratuit din Piata 
  Mare sau cele sase camere web, care ofera imagini live din centrul istoric si care au inregistrat un 
  record de accesare in timpul deschiderii Capitalei Culturale de peste 20.000 de IP-uri unice in 24 ore. 
  Municipalitatea a pornit de la un calculator si o imprimanta, in 1994. Azi, are o retea metropolitana de 
  aproximativ 30 de km de fibra optica, ce leaga primaria de toate serviciile publice din subordinea 
  Consiliului Local, de obiective de interes turistic cum este Turnul Sfatului sau Muzeul Brukenthal si
pana 
  la infochiosc-urile stradale din zona istorica. Reteaua informatica cuprinde, acum, aproximativ 450 de 
  calculatoare si 21 de servere. „Am implementat la Sibiu sisteme, dintre care multe au fost in premiera pe

  tara. Toate acestea au facut din Sibiu un oras foarte bine pus la punct si mai avem inca planuri. Un 
  exemplu ar fi implementarea unui sistem informatizat la semaforizare pentru ca in final traficul sa fie 
  dirijat dintr-o centrala. Primul test va fi DN1 iar apoi vrem sa extidem si la celalate intersectii ", a 
  explicat ieri primarul Klaus Johannis, in conferinta de presa saptamanala. Daca in 2005 a fost alocata 
  suma de 400 de mii de lei, in 2006 aproximativ doua milioane de lei, in acest an au fost alocati trei 
  milioane lei acestui domeniu. De la inceputul anului pana acum, din aceasta suma a fost cheltuita 
  aproximativ o treime. 
  Sibiul a fost printre primele orase din tara care a avut un site web oficial, inca din 1996. In 2003 a 
  devenit primul portal din Romania care oferea o sectiune de plata a taxelor si impozitelor on-line. In 
  urma cu trei ani, primaria a pus bazele unei retele de informare digitala prin infochiosc-uri. Numarul 
  acestora a ajuns, in acest moment, la patru unitati, plus alte doua la Teatrul Radu Stanca si Muzeul 
  Brukenthal. In scurt timp, vor fi instalate alte doua, in incinta Aeroportului si in zona Garii. Luna 
  trecuta, au mai fost amplasate cinci in centrul istoric, in cadrul unui proiect derulat de Casa de 
  Cultura.
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