
Centura ocolitoare in pericol?
Muncitorii de la Todini ameninta cu greva
  
  Cateva sute de muncitori, constructori ai centurii ocolitoare a Sibiului, sunt in conflict deschis cu
patronii italieni de la SC Todini si ameninta cu greva. 
  
  Scandalul a ajuns, marti, si la Comisia de Dialog Social, care s-a reunit de urgenta la Prefectura Sibiu.
Subprefectul Marin Craciun si presedintele Consiliului Judetean, Martin Bottesh, prezenti la intalnirea cu
sindicalistii nemultumiti, au cerut respectarea legii de catre patronii italieni. 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. "Conducerea societatii a primit amenda maxima
posibila, de sase milioane de lei vechi, pentru ca nu recunoaste sindicatul muncitorilor si refuza sa
negocieze contractul colectiv de munca. Este clar ca patronii italieni, din acest punct de vedere, sunt in
afara legii", a precizat Vasile Duca. 
  Cei peste 300 de muncitori romani, angajati la Todini, il acuza pe directorul firmei, Francesco
Palazzolo, ca "incalca grav legislatia muncii din Romania, cu consecinte regretabile". In acelasi timp,
conducerea judetului s-a declarat surprinsa ca nici un reprezentant al firmei Todini nu a vrut sa vina la
intalnirea cu reprezentantii autoritatilor si cu muncitorii romani. 
  
  "Conducerea SC Todini sucursala Sibiu refuza negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivelul
societatii cu Sindicatul Construct 2005, constituit legal prin sentinta civila nr. 601 din 25 ianuarie 2005.
La nivelul societatii s-a declansat conflictul de interese si concilierea nu a fost posibila din cauza pozitiei
conducerii societatii, care este refractara la constituirea unui parteneriat social si legal in firma", sustine
presedintele Filialei Cartel Alfa Sibiu, Marius Vingerzan. Todini are o afacere de cateva zeci de milioane
de euro la Sibiu, unde construieste centura ocolitoare a orasului. 
  
  Centura ocolitoare a Sibiului va devia traficul greu din zona centrala, protejand astfel zona istorica a
Sibiului. Cei peste 20 de kilometri ai centurii ocolitoare vor face parte din coridorul IV pan-european.
Construita in regim de autostrada, varianta ocolitoare a Sibiului va face legatura cu viitoarea autostrada
Bucuresti-Nadlac. 
  
  Marian CRACIUN

Pagina 1 / 1


