
Preturi dublate si triplate in Piata Cibin
in mijlocul verii, prin iulie, daca dadeai o tura prin Piata Cibin gaseai preturi bune, diversitate si
comercianti deschisi dialogului. Astazi... Totul s-a cam schimbat. Daca privesti preturile si ai da timpul
inapoi, mai ca nu ti-ar veni sa crezi... Un kilogram de castraveti, in iulie, costa in jur de 1,5 lei. Azi, nu
mai putin de 6-7 lei. Preturi duble sunt la vinete. inainte, un kilogram era 2-3 lei, iar acum aproximativ
cinci lei. La fel cu rosiile. Atunci 2-3 lei, acum 4-5 lei.
  
  Cumparaturi de 100 de lei. in doua maini
  
  Piata Cibin are din ce in ce mai putini vizitatori. Şi cumparatori. Lumea trebuie sa scoata din buzunar
mai multi bani, iar producatorii nu mai sunt satisfacuti de vanzarile tot mai reduse. Preturile mari de la
fructe si legume ii pun " pe fuga" pe trecatorii care, desi vor sa isi faca proviziile pentru iarna, nu pot din
cauza preturilor. "Am luat aici de 100 de lei. Altadata nici nu puteam duce atata. Acuma...", spune una
dintre cliente, tinand in cele doua maini plase cu vinete, ardei, gogosari si usturoi. Cerandu-i parerea in
legatura cu preturile de acum, adauga: "Destul de mari. La pensiile noastre care is...". 
  
  Doi lei reducere
  
  La sectorul de legume e mai aglomerat decat la cel de fructe. Asta pentru ca gospodinele trebaluiesc de
zor pentru a avea in camara de toate, pana in primavara. Pentru un kilogram de conopida, ele trebuie sa
plateasca intre 3 si 5 lei, pentru unul de rosii 4-5 lei, iar pentru varza de la 50 de bani la un leu, fiind
disponibila fie la sac, fie la kilogram. O legatura de usturoi este 9-10 lei, patrunjelul si telina 5 lei,
morcovii 2 lei, ardeii kapia 6 lei, sfecla rosie 2 lei, ceapa intre 2 si 3 lei, iar gogosarii intre 8 si 10 lei.
Daca preturile sunt piperate, si negocierile sunt pe masura. Astfel, daca vrei sa iei un kilogram de rosii cu
4 lei, pleci pana la urma cu mai mult, pentru ca femeia te convinge sa iei de 10 lei si iti face o reducere si
te alegi cu 3 kg asa. 
  
  De la Turda, la Sibiu. Cu ceapa
  
  Negustorii vin, in principal, din judetele Sibiu, Olt sau Cluj, cum este cazul doamnei Mariana. Femeia
vine din Turda sa vanda ceapa. Spune ca vanzarile nu ii prea merg, dar ca spera ca vor fi schimbari. "Nu
mai merge lumea-n piata. Acum sunt supermarketurile. Speram ca se va schimba ceva in drum. Daca nu
mai prindem noi, macar voi, tineretul", imi spune aceasta. in legatura cu preturile, femeia adauga ca si le
mentine neschimbate de 5-6 ani, dand un kilogram de ceapa cu 2-3 lei. E departe de casa, asa ca o
saptamana si-o petrece in Sibiu, pentru a veni in Piata Cibin, iar 2-3 zile acasa, ca sa isi mai faca din
treburile gospodaresti. "Am lasat si la 1,5 lei ceapa, numa' ca sa o vindem. Da' nu se poate vinde", incheie
doamna Mariana. La fel de dezamagit este si Costel. El vinde, alaturi de gogosari si vinete, legaturi de
usturoi cu 10 lei. Spune ca, deoarece marfa e in cantitati mai mici, a marit preturile. "Fata de alti ani,
preturile sunt mari. Poate cam exagerate, ca sunt mai putine produse. Dar scoatem si noi ce am pierdut in
vara, cand am avut preturi foarte mici", completeaza barbatul.
  
  Nici la fructe lucrurile nu stau altfel. Nectarinele sunt 4 lei/ kg, piersicile 7 lei, gutuile 5-6 lei, bananele 5
lei, iar perele 3-4 lei, 
  
  Fata de luna iulie, preturile multora dintre legume s-au dublat sau - chiar - triplat. Comerciantii au gasit,
astfel, cauzele: marfa putina si pierderile din vara, cand preturile erau mult mai mici.
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