
Au venit, au vazut, au plecat. In rest, nimic
Ministrul Transporturilor a participat, impreuna cu premierul Emil Boc, la o vizita de lucru la Sibiu, care
a vizat verificarea lucrarilor la centura ocolitoare a orasului, dupa care, cei doi, au plecat cu elicopterul
mai departe catre autostrada Transilvania. Potrivit constructorilor Max Boegl si Geiger, tronsonul I al
centurii Sibiului este aproape finalizat. In acest moment, din 17 poduri, doar trei mai sunt in lucru, din 8
pasaje 5 sunt realizate iar trei din patru noduri sunt deja finalizate. "Mai avem de incheiat niste mici
probleme legate de exproprieri. Am decis sa deviem sistemul de canalizare al orasului cu 35 de metri in
loc sa il trecem printr-un tunel in loc sa facem un ocol de 200 de metri pe sub sosea", au transmis
reprezentantii constructorilor celor doi demnitari. Problemele incep insa in legatura cu tronsonul II al
centurii. Licitatia pentru acest tronson a fost castigata de Vectra Service, firma apropiata Partidului
Democrat-Liberal, oferta consortiului Max Boegl-Geiger, care deja se afla cu utilajele pe centura, fiind
respinsa. Rezultatul licitatiei a fost contestat de o firma din judetul Arges, care a avut cel mai mic pret
licitat. "Contestatia a fost respinsa, sper ca in 10 zile sa semnam contractul si ordinul de lucrari", spune
premierul Emil Boc. Termenul de executie al lucrarii este de 14 luni de la data inceperii. In cazul in care
contractul nu va fi semnat la inceputul lunii noiembrie, centura Sibiului nu va putea fi finalizata pana in
decembrie 2010, moment in care expira memorandumul de finantare cu ISPA. ISPA a finantat 75% din
costurile lucrarilor la centura Sibiului. Semnarea contractului de construire a autostrazii care va lega
localitatile Comarnic si Brasov deschide Ministerului Transporturilor posibilitatea incheierii mai multor
contracte de acest gen pe intreg teritoriul Romaniei. Licitatia pentru acest tronson de autostrada a fost
incheiata in luna mai a acestui an. Imediat insa a urmat o serie de contestatii, care au ajuns chiar si la
Inalta Curte, dar care au fost rezolvate favorabil Ministerului Transporturilor in urma cu cateva
saptamani. Din acel moment, reprezentantii Ministerului s-au asezat la masa negocierilor cu cei ai
consortiului de firme care a castigat licitatia. "Am negociat cu ei timp de aproape o luna de zile, timp in
care am tot lucrat pe marginea contractului. Dupa ultima discutie, reprezentantii concernului au ramas sa
prezinte patronilor concluziile si sa decida asupra modificarilor. Sper sa reusim sa semnam contractul in o
saptamana, maxim 10 zile", a spus Radu Berceanu, ministrul Transporturilor, aflat intr-o vizita la Sibiu.
Dupa Comarnic-Brasov, cel mai important tronson de autostrada ce va fi realizat in concesiune este
Pitesti-Sibiu. "Tronsonul Pitesti-Sibiu este unul foarte complicat de realizat si probabil va fi concesionat
pe trei tronsoane mai mici. Este o lucrare scumpa si complicata. Deasemenea, tot in concesiune va fi
realizata si marea centura a Bucurestiului", mai spune Berceanu.
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