
INTERNET WIFI GRATUIT PENTRU MAI MULTE LOCAȚII 

DIN SEBEȘ, PETREȘTI, LANCRĂM ȘI RĂHĂU 

 

Municipiul Sebeș implementează pe parcursul anului 2020 proiectul „WIFI4EU-Promovarea 

conectivității la internet în comunitățile locale din Municipiul Sebeș”, finanțat din fonduri europene 

nerambursabile. Proiectul, în valoare de 15.000 de Euro, vizează instalarea rețelelor WiFi în spațiile 

publice interioare sau exterioare ale municipiului Sebeș. Scopurile principale ale investiției urmăresc 

asigurarea accesului gratuit la internet, integrarea membrilor comunității locale pe piața unică digitală, 

creșterea gradului de alfabetizare digitală, precum și îmbunătățirea serviciilor furnizate de autoritățile 

locale în spațiile publice.  

Prin această investiție, o serie de locații din Sebeș, Petrești, Lancrăm și Răhău vor beneficia de 

acces gratuit la internet, furnizat prin fibră optică. Accesul utilizatorilor nu va conține publicitate comercială 

și va respecta prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal. 

Locațiile care fac obiectul acestui proiect sunt: 

Municipiul Sebeș: zona exterioară a Școlii Gimnaziale numărul 2 Sebeș (Piața Libertății), zona 

exterioară și holul interior al clădirii primăriei (Piața Primăriei), zona Centrului Cultural „Lucian Blaga” 

Sebeș, zona exterioară a fostei clădiri CEC (bulevardul Lucian Blaga), zona exterioară a dispensarului 

medical din cartierul Mihail Kogălniceanu, zona exterioară a Autogării Sebeș (strada Vânători), interiorul 

Sălii Sporturilor „Florin Fleșeriu” (strada 1848), bazele sportive din Parcul Arini, Parcul Tineretului, curtea 

interioară a Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș. 

Petrești: zona exterioară a Școlii Gimnaziale Petrești (strada Mihai Viteazu, intersecția străzilor 1 

Mai și Mihai Viteazu). 

Lancrăm: zona exterioară și sala de conferințe a Casei Memoriale „Lucian Blaga” Lancrăm (strada 

Veche). 

Răhău: zona exterioară a Căminului Cultural (strada Principală). 

Prin proiectul „WIFI4EU - Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale din Municipiul 

Sebeș” au fost finanțate cheltuielile privind achiziția de echipamente și instalarea punctelor de acces la 

internet, beneficiarul, respectiv Primăria Municipiului Sebeș, urmând să susțină cheltuielile de 

conectivitate și de întreținere a echipamentelor pentru o perioadă de cel puțin trei ani. 


