
<b>Centura ocolitoare a Sibiului, gata peste un an</b>
27,8 milioane de euro. Atat au alocat, in 2006, Comisia Europeana si Administratia Nationala a
Drumurilor pentru centura ocolitoare a municipiului Sibiu. Chiar daca banii vin, raman nerezolvate
problemele legate de sibienii care nu doresc sa isi instraineze loturile de pamant din zona centurii, plus 
intarzierile din cauza constructorului
  
  Centura ocolitoare a Sibiului va fi un drum cu profil de autostrada, pe o lungime de peste 23 de
kilometri, parte a coridorului IV pan-european si va face legatura cu viitoarea autostrada Bucuresti-Arad.
Pentru constructia centurii Sibiului, firma italiana Todini va incasa, printr-un program ISPA, peste 55 de
milioane de euro. "Bugetul a fost avizat, cu cateva voturi impotriva, si pot spune ca fondurile sunt
suficiente, mai ales pentru programele legate de lucrari publice", precizeaza ministrul delegat pentru
lucrari publice si amenajarea teritoriului, Laszlo Borbely. 
  
  Lucrari intarziate
  Conform declaratiilor din partea firmei Todini, lucrarile de infrastructura si retele sunt in grafic, dar cele
pe partea de terasament au fost intarziate din cauza conditiilor meteo nefavorabile din acest an. Cu toate
aceste, cateva sute de muncitori, constructori ai centurii ocolitoare au intrat de mai multe ori in conflict
deschis cu patronii italieni de la SC Todini si au amenintat cu greva. Scandalul a ajuns si la Comisia de
Dialog Social, care s-a reunit de urgenta la Prefectura Sibiu. In ajutorul muncitorilor romani a sarit si
Directia Muncii din Sibiu, prin directorul acesteia, Vasile Duca, care i-a acuzat pe patronii italieni ca nu
respecta drepturile muncitorilor. 
  
  Contractul cu Todini a fost semnat pe 12 septembrie 2003 si este finantat de Comunitatea Europeana
prin Programul ISPA, in proportie de 75 la suta, si de Guvernul Romaniei, 25 la suta. Valoarea totala a
contractului se ridica la circa 52,576 milioane euro, din care 39,431 milioane euro finantare ISPA si
restul contributia Guvernului. Durata de executie a lucrarilor era de 36 luni, iar perioada de garantie de
24 de luni. Daca initial varianta de ocolire cuprindea 14,76 km cu profil de autostrada si 8,74 km cu
profil de drum national, sase pasaje, opt poduri, patru noduri rutiere, doua intersectii denivelate si o
intersectie la nivel, constructorul l-a instiintat pe prefect ca si cei aproape noua kiometri vor fi lucrati in
regim de autostrada.
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