
<b>Guvernul vrea s�scape de Todini</b>
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale a retras garantia celor de la Todini pentru
centura ocolitoare a Sibiului. Prin aceasta miscare, lucrarile deja amanate datorita negocierilor amanate la
nesfarsit de Guvern raman in aer pe perioada nederminata. Nici pana in acest moment, Guvernul nu si-a
achitat toate datoriile catre constructorul italian.
  
  Desi toti responsabilii de la Bucuresti declara sus si tare necesitatea terminarii centurii ocolitoare a
Sibiului, nimeni nu pare sa faca ceva pentru repunerea lucrurilor in miscare. Din contra. Povestea
poticnirii lucrarilor la centura ocolitoare a Capitalei Culturale Europene din acest an scoate la iveala  
faptul ca reprezentantii Guvernului, prin intermediul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri
Nationale (CNADN), au pus chiar piedici pentru reluarea lucrarilor la unul din cele mai importante
santiere de infrstructura a Sibiului.
  Pe date concrete, in 21 septembrie 2006, cei de la Todini informeaza reprezentantii Companiei Nationale
de Autostrazi si Drumuri Nationale (CNADN) ca initialul contract pentru ocolitoarea Sibiului a ajuns la
termenul final (contractul semnat intre cele doua parti in 2003 avea ca termen de incheiere luna
septembrie a anului trecut). O saptamana nai tarziu, pe 29 septembrie, CNADN  isi asuma problemele
ivite pe parcursul executarii lucrarilor - nefinalizarea exproprierilor, modificarile permanente aduse
proiectului centurii ocolitoare etc. De asemenea, cei de la CNADN  solicita constructorului Todini sa isi
reconsidere pozitia pentru continuarea lucrarilor in urma unor negocieri  necesare. Vazand ca autoritatile
romane nu mai fac nimic pentru a negocia reluarea lucrarilor dupa expirarea termenului, pe 6 octombrie
Todini confirma incheierea lucrarilor. Abia apoi reprezentantii Guvernului reactioneaza si, pe 20
octombrie 2006, ii invita pe cei de la Todini la negocieri. Acestea au loc cinci zile mai tarziu, in cadrul
unei intalniri unde reprezentantii CNADN solicita constructorului sa detalieze in scris care le sunt
cerintele pentru a continua lucrarile. Italienii se conformeaza si, pe 30 octombrie, isi detaliaza cerintele.
Printre cele mai importante se numara si cea referitoare la plata lucrarilor necuprinse in proiectul lacunar,
dar care lucrari trebuiau executate. Cei de la Todini au cerut ca aceasta plata sa fie facuta inaintea
inceperii negocierilor pentru continuarea lucrarilor. Reprezentantii Guvernului nu au avut nimic de
comentat fata de aceste solicitari, dar in 1 noiembrie si, apoi, in data de noua a aceleiasi luni, cer
constructorului sa reconsidere termenul limita pentru plata lucrarilor suplimentare executate. De
asemenea, autoritatile romane informeaza ca suma ceruta de cei de la Todini pentru lucrarile suplimentare
ar putea fi diferita de cea stabilita de reprezentantii Agentiei ISPA si ai proiectantilor, in urma unor
verificari. In urma acestora, pe 14 noiembrie, CNADN anunta ca valoarea lucrarilor executate de Todini
si neachitate este de 3,8 milioane de euro. In urma negocierilor, pe 21 noiembrie, acelasi CNADN 
rotunjeste suma la 4,2 milioane de euro, dar conditioneaza plata acestor bani de acordul scris al celor de la
Todini ca ei vor fi cei care vor continua lucrarile la centura.
  
  Guvernul da lectii de fofilare
  
  Prin faptul ca leaga plata lucrarilor efectuate, in valoare de 4,2 milioane de euro, de semnarea unui acord
de continuare a centurii ocolitoare, cei de la Guvern isi incalca prima promisiune - aceea de a da toti
banii, inainte de inceperea negocierilor pentru prelungirea contractului. In fata acestei situatii, cei de la
Todini semnaleaza in 22 noiembrie faptul ca factura cu numarul 18, emisa pentru lucrarile efectuate pana
in august 2006, nu a fost achitata, desi termenul limita de plata era 15 decembrie. Factura pentru aceste
lucrari este de 3,4 milioane de euro. 
  In plus, o saptamana mai tarziu, cei de la Todini accepta amanarea platii celor 4,2 milioane de euro pana
pe de 15 decembrie, dar subliniaza faptul ca negocierile pentru continuarea lucrarilor vor incepe numai
dupa plata acestor bani. In ciuda acestor solicitari, reprezentantii Guvernului transmit celor de la Todini,
pe 30 noiembrie, un acord pentru reluarea lucrarilor, in care plata facturii cu numarul 18 si a lucarilor
executate in plus erau incluse in conditiile de semnare a respectivului acord. 
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  De aici incolo, intreaga poveste devine si mai alambicata. Cei de la CNADN solicita de doua ori, pe 4 si
12 decembrie, prelungirea garantiei depusa in contul celor de la Todini incepand din 15 decembrie, desi
aceasta data nu se afla in termenul nici unui contract intre autoritatile romane si constructorul italian. Cei
de la Todini sunt partial de acord, iar pe 14 decembrie transmit catre CNADN formatul de acord pentru
contionuarea lucrarilor, dar conditioneaza semnarea acestuia de plata facturilor neachitate. Pe 20
decembrie, cei de la Todini atrag atentia asupra faptului ca nici factura cu numarul 17, emisa pentru
lucrarile efectuate pana in 31 august 2006, nu a fostr achitata, asemanator facturii cu numarul 18. Factura
cu numarul 17 avea o valoare de peste 600.000 de euro. In aceeasi zi, cei de la Todinu isi manifesta
disponibilitatea pentru finalizarea negocierilor care sa duca la continuarea lucrarilor. 
  Pe 22 decembrie, insa, surpriza. Fara nici o informare prealabila, cei de la Todini afla de la
reprezentantii bancii lor ca reprezentantii Guvernului roman au retras garantia depusa pentru executarea
lucrarilor la centura ocolitoare a Sibiului, garantie pe baza careia cei de la Todini au inceput santierul.
Motivul pentru care Guvernul a retras garantia a fost ca cei de la Todini nu mai vor sa continue lucrarile. 
  
  Scrisoare catre Guvern
  
  Reprezentantii Grupului Todini din Italia au trimis o scrisoare, la sfarsitul lui decembrie anul trecut,
catre mai multi reprezentanti ai Guvernului roman in care isi exprima nemultumirea fata de modul total
neserios in care CNADN au tratat negocierile. Enumerand felul in care Guvernul a intarziat de fiecare
data plata facturilor, amintind de faptul ca CNADN a retras garantia din banca pe motive false si, mai
multand, amintind pseudonegocierile duse de Guvernul care nu si-a respectat mai nici o promisiune, cei
de la Todini au tras concluzia -  "In opinia noastra, Angajatorul a dat dovada de nepasare in a gasi o
solutie pentru a rezolva o situatie tot de el creata" , isi incheie reprezentantii Todini scrisoarea catre
Guvern. 
  
  De negasit
  
  Nici un reprezentant al CNADN nu a putut fi contactat in cursul zilei de ieri. Reporterii ZIARULUI vor
continua demersurile de a obtine o pozitie din partea acestora, urmand sa o publice imediat.  "Cred ca o sa
ajungem la un acord. Saptamana viitoare, probabil, i-am invitat la noi. Mai discutam anumite lucruri care
noua ne sunt clare, lor nu le sunt clare" , declara, la sfarsitul lui noiembrie, Daniela Draghia, directorul
Agentiei ISPA Romania.
  
  Cum si cat a platit Guvernul?
  
  De aproape fiecare data, Guvernul a intarziat platile. Chiar daca, in mod public, asigura faptul ca exista
toate fondurile necesare finalizarii centurii ocolitoare
  
  Traian DELEANU
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