
Gara CFR Sibiu: lucrari far\' de sfarsit
Mai sunt doar mai putin de 30 de zile pana cand expira noul termen dat de Ministerul Transporturilor,
pentru finalizarea reabilitarilor la statia principala a CFR din Sibiu. Cu toate acestea, semnele indica
faptul ca nici la 30 martie 2008, lucrarile nu vor fi finalizate. Mai grav, fatada reabilitata a cladirii da deja
semne de degradare. Astfel, chiar la ceea ce ar fi trebuit sa fie intrarea in cladirea CFR, lucrarile la fatada
au inceput sa crape. Fisurile, astupate in graba cu ciment se intrevad cu ochiul liber. Mai mult, o parte din
noua zugraveala a cazut, iar gresia de pe treptele de la intrare a inceput sa se farame.
  LA SFaRŞITUL saptamanii trecute, pe o vreme prietenoasa, absolut niciun muncitor nu era pe santier.
Cu exceptia a doi-trei, care sprijineau zidul, asteptand. "Noi nu lucram aici. Pai, mai avem, dar nu lucram
azi. Suntem liberi", a fost explicatia data de ei in dimineata zilei de sambata.
  Cladirea Garii, care, conform contractului initial, trebuia finalizaza in 15 decembrie 2006, zace in
continuare, inconjurata de mormane de moloz si alte resturi de constructii. in bazaitul permanent al
boxelor de pe peroanele Garii, toaletele ecologice darapanate si cutiile mari de metal care adapostesc
ghiseele de bilete, completeaza un peisaj mai degraba sinistru.
  Acest peisaj dureaza din 2005. Pe 8 august, acum aproape trei ani, reprezentatii Ministerului
Transporturilor, prin sefii CFR, semnau cu SC Termogaz Company, din Oradea, un contract pentru
reabilitarea statiei CFR, contract cu o valoare de 4,7 milioane de lei. Peste aproximativ jumatate de an de
la inceperea lucrarilor, adica pe 31 mai 2006, constructorul solicita o lista suplimentara de lucrari, care
necesita costuri suplimentare de aproximativ 300.000 de lei. Cresterea preturilor este aprobata de
reprezentantii CFR. Preturile cresc din nou peste alte sase luni. Pe 15 decembrie 2006, cand ar fi trebuit
de fapt, terminate lucrarile, constructorul solicita alte peste 200.000 de lei, plus prelungirea termenului de
finalizare a lucrarilor cu inca noua luni. Acesta este momentul in care ministrul Transporturilor, Ludovic
Orban intra in scena.
  in mai 2007, deci cu cateva luni inainte de expirarea noului termen, Orban face o vizita la Sibiu,
moment in care inspecteaza si lucrarile extrem de intarziate. "Daca pana la 1 septembrie lucrarile nu vor
fi terminate, reziliem contractul si va asigur ca aceasta firma va avea mari probleme cu Ministerul
Transporturilor", promitea Ludovic Orban.
  PROMISIUNEA facuta de el nu a prea stat in picioare. Asa ca, in chiar ziua in care expira noul termen,
reprezentantii CFR au mai acordat o prelungire a lucrarilor, pana in 15 decembrie 2007. Evident, noul
termen prelungit a fost insotit de o noua crestere de preturi, de data aceasta mult mai substantiala, de 1,95
milioane de lei. Cum suma ducea la o crestere de peste 50 la suta a costurilor initiale, in 20 de zile a fost
organizata o noua licitatie la sediul CFR, pentru suplimentarea lucrarilor. Castigatorii noii licitatii au fost
aceiasi constructori de la Termogaz Company Oradea, care, la finalul toamnei de anul trecut raportau
indeplinirea lucrarilor in proportie de doar 48 de procente. in mod natural, prin urmare, a urmat o noua
prelungire a termenului de finalizare a lucrarilor, pana pe 30 martie 2008. Care, mai mult ca sigur, va fi
din nou depasit.
  Care va fi noul termen?
  iN MOD SIGUR, avand in vedere lentoarea si stadiul lucrarilor, noul termen de finalizare a statiei CFR
va fi 30 aprilie 2008, dupa cum solicitase anul trecut constructorul
  VALOAREA actualizata a lucrarilor este de 7,21 milioane lei
  iN CONTRACT nu este prevazuta si reabilitarea peroanelor
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