
Protestul impotriva preturilor din benzinarii: \&quot;mai domol azi, dar nu chiar raruts
Cu toata revolta on-line pornita impotriva cresterii preturilor la carburanti, benzinariile din Sibiu nu s-au
putut plange de clienti, in prima zi din cele trei anuntate pentru boicotare. Chiar daca nu au fost cozi la
unele benzinarii, acestea au avut clienti.
  
  `Apoi, a fost mai domol, dar nu chiar rarut. Nu cred ca s-a simtit vreun protest sau ceva`, povesteste
unul din angajatii Petrom de pe strada Alba Iulia, benzinaria care saptamana trecuta a fost blocata vreo
trei ore de cei `cu bani marunti`.
  
  `Toti urla ca e scump laptele la piata, dar aici...`
  
  Petru Valentin tocmai a terminat de golit combustibil de 150 de lei in masina sa. `Azi e 17s Stiu, stiu de
protest, dar eu credeam ca e in weekend, ca de stiam, nu alimentam`. Langa, el Calin a turnat motorina de
100 de lei in BMW-ul pe care il are. `De obicei, folosesc si bicicleta, mai rar transportul in comun. Doar
ca acum e iarna si nu pot decat cu masina. Dar protestele acestea nu isi au rostul, caci nu se rezolva
nimic`, este pesimist tanarul de 35 de ani. Lunar, intre 400 si 500 de lei este suma pe care o lasa in
benzinariile din Sibiu.
  
  Unii n-au auzit
  
  Constantin S., tot din Sibiu, si-a facut plinul microbuzului sau la benzinaria Mol, de pe strada Alba
Iulia. Nu a auzit de protest. `Vreau sa am zile linistite si nu ma uit la stiri`, glumeste el. `Ideea e geniala,
oamenii isi pot exprima dezacordul, caci preturile sunt intr-adevar exagerate`, continua Constantin. Dar
nu se alatura protestului.
  
  Langa el, Vladimir Stan, zootehnist, e tot cu ochii pe afisaj. Si-a turnat in rezervorul Mercedes-ului sau
benzina de 282 de lei. `Eu cand dau laptele cu doi lei si 20, imi sare lumea in cap la piata. Aici, ce sa fac,
sa merg pe joss Oricum, nu are rost niciun protest`, povesteste barbatul aflat la a doua tinerete.
  
  100 de lei este suma pe care o plateste la aceeasi benzinarie Mol si tanarul proprietar al unui Audi
A8.`Nu are niciun rost protestul. Daca nu alimentez azi, o fac maine sau peste doua zile, caci nu pot sa
merg cu caruta. Ma afecteaza cresterea preturilor, dar ce sa facs Ca nu se rezolva nimic`.
  
  La casierie, angajatii Mol sunt intepati. `Deci, nu facem declaratii presei. Deci nu facem. Altcevas`,
ridica tonul unul din cei aflati in spatele tejghelei.
  
  Potrivit mesajelor lansate pe diferite siteuri, din 17 pana pe 19 ianuarie, romanii sunt indemnati sa nu-si
alimenteze masinile cu combustibili. Pe de alta parte, au aparut noi mesaje, potrivit carora, in viitorul
apropiat sa fie boicotate numai anumite benzinarii, in special cele Petrom, PetromV si OMV.
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