
Nu jigniti melcii. Inainteaza mai rapid decat centura
`Lucrarile inainteaza in ritmul melcului` este o propozitie care nu ar trebui folosita in raport cu santierul
centurii ocolitoare a Sibiului. La un calcul deloc stiintific, din 2004, de cand au inceput lucrarile, un melc
obisnuit ar fi parcurs traseul viitoarei portiuni de autostrada de 25 de ori. 
  
  Luat la pasi marunti, un melc parcurge cam doi milimetri intr-o secunda. Adica putin peste sapte metri
intr-o ora. Centura Sibiului, care a ajuns sa mai masoare la capitolul lucrari noi doar 17,2 km a fost
inceputa in 2004 (desi ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat inca din septembrie 2003). In toti acesti
timpi, un melc obisnuit ar fi parcurs de mai bine de 25 de ori traseul viitoarei centuri. Si chiar daca oprim
din mers destoinicul melc timp de doi ani (cat timp centura nu a mai avut constructor in urma rezilierii
contractului cu Todini), il obligam sa mai `alerge` doar cate zece ore pe zi, ii dam doua zile libere pe
saptamana si il obligam sa hiberneze doua luni pe an, traseul centurii tot ar mai fi fost parcurs cel putin o
data. 
  
  Dar regulile matematice nu se aplica si in cazul centurii ocolitoare a Sibiului si nici directivele venite
chiar de la premierul Emil Boc, venit in vizita pe santier, saptamanile trecute. 
  
  Venirea lui a adus un al treilea termen de finalizare a lucrarilor – decembrie 2010, dupa ce, conform
contractului initial, primul termen era martie 2010, apoi septembrie acelasi an. 
  
  Nici decembrie nu va ramane in picioare. Si nu din cauza vremii, scuza considerata de constructori
`beton armat`. Potrivit informatiilor primite de Turnul Sfatului si care pot fi verificate de orice vizitator al
lucrarilor, nici tehnologic, nici din punctul de vedere al mobilizarii constructorului, nici din cel al
aprovizionarii cu materiale lucrarile nu vor putea fi terminate in acest an. Si nici macar aduse la stadiul
care sa permita deschiderea circulatiei. 
  
  La ora redactarii acestui material, nici proiectarea lucrarilor in anumite zone nu este finalizata, ce sa mai
vorbim, de exemplu, de solutiile de iluminare a bretelelor de pe centura. 
  
  Pentru vesti proaste pentru centura si victorioase pentru melcii obisnuiti, urmariti in continuare Turnul
Sfatului.
  
  Poze de pe Centura Sibiului 2005 - 2010
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