Consilierii virtuali

” Aleșii municipali au primit „jucă rii digitale” ” pentru a le oferi tot confortul, municipalitatea a făcut

calcule, a că utat variante și a decis să înzestreze pe cei 23 de consilieri cu câte un laptop „

de părere că

consilierii sunt

„jucă riile digitale” sunt foarte utile, deoarece, spun ei, se reduc aproape de zero costurile legate

de printarea pe hârtie a dosarelor de ședință ” în plus, în opinia lor, municipalitatea nu va mai cheltui bani pe

tonerele imprimantelor, care se achiziționează la prețuri nu tocmai mici ” problema este că nu toți aleșii reușesc
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Tehnica modernă își face loc și în administrația locală. Adio mizilicuri cu pixuri și agende. Consilierii
municipali au de-acum laptopuri. Să le facă mai ușoare ședințele lungi și plictisitoare la care, din când în când,
unii dintre ei cască ca înțepați de musca țețe… Așa că pentru a le oferi tot confortul, municipalitatea a făcut
calcule, a că utat variante și a decis să înzestreze pe cei 23 de consilieri cu câte un laptop. Consilierii sunt de
părere că „jucă riile digitale” sunt foarte utile, deoarece, spun ei, se reduc aproape de zero costurile legate de
printarea pe hârtie a dosarelor de ședință. Mai mult, se reduc aproape de zero costurile legate de printarea pe
hârtie a dosarelor de ședință. În plus, în opinia lor, municipalitatea nu va mai cheltui bani pe tonerele

imprimantelor, care se achiziționează la prețuri nu tocmai mici. Așadar, conform declarațiilor lor, afacerea chiar
merită. Problema este că nu toți aleșii reușesc să folosească această minune tehnologică . Ce-i drept, mai au
vreo doi ani timp să învețe.
Deși laptopurile consilierilor nu sunt dintre cele mai performante, aceștia se arată mai mult decât încântați
de noile „cadouri”. De când le au, în ﬁecare ședință de consiliu, unii dintre ei, butonează cu sârg tastatura,
devenind, nu de puține ori, absenți la ceea ce se discută. Alții sunt numai ochi și urechi, neﬁind prea tare atrași
de mirajul tehnologiei wireless.
Laptopurile au memorie cam mică
Laptopurile au fost achiziționate de Primăria Râmnicului conform contractului 21258 din data de 03 iulie
2006 și sunt fabricate de ﬁrma ACER. Prețul unui calculator portabil a fost de 28 de milioane lei vechi, fără TVA.
Cele 23 de calculatoare au costat instituția 770 milioane și prezintă următoarea conﬁgurație: AS300NLMi, 15 Î
ÎXGA TFT, MOBILE AMD Sempron 3000+, SISM760GX, 1×256 MG, SIS3D 64 MB shared, 40 GB, DVD-RW Dual
DL, 56k Modem, 10/100 Fast Ethernet, 56k Modem, Wireless LAN, Windows XP HOME.
Cu toate că sunt de acord cu faptul că laptopul era mai mult decât util activității lor, consilieri sunt, totuși,
nemulțumiți de faptul că „jucă rioarele” digitale au memoria mică .
Consilierul PNL Bogdan Badea este de acord cu noua achiziție. Dar are unele dubii. „Nu e chiar performant. Din
păcate, are cam puțină memorie, fapt pentru care pdf-urile se încarcă cam greu. Investiția era necesară oricum.
Lunar, se cheltuiau bani mulți pentru imprimarea tuturor documentelor necesare. Dar, v-am spus. Dacă s-ar mai
pun ceva memorie, e mai bine. Altfel, sunt puțin performante”– susține consilierul liberal. Cu toate acestea,
consilierii locali au acum, la propriu, orașul în vârful degetelor.
Consilierul PNL, Edi Vârlan, recunoaște și el avantajele informatizării, însă în legătură cu laptopurile
achiziționate de Primăria Râmnicului, are câte ceva de obiectat. „Ehhh, laptopul nu chiar super-super Dar nu e
nici tocmai rău. Are viteza destul de mică , nu e performant. Asta e. până acum nu am avut nicio problemă cu
el. Sper să nici nu am de acum încolo. Oricum, un laptop era foarte necesar. În primul rând, nu se mai consumă
atâta hârtie și toner. Mda, nu e o investiție proastă, chiar deloc” spune Edi Vârlan.
Singura aproape pe deplin mulțumită de componentele laptopului este Gabriela Ene, consilier PNL. „Mi se
par utile. Nu avem nevoie de performanță, ci să reziste cât să citești materialele de la ședință. Pentru cât ne
trebuie acolo, este foarte bun. Nu se merita să dea mai mulți bani pe ele. Eu îl deschid decât atunci când am
probleme legate de serviciu” a opinat ea.
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