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vremea
la noapte: 11°C
mâine: 13°C

Romtelecom a adunat
stâlpii ucigaşi
Câmpul din Rasova
pe care şi-a găsit
sfârşitul, în iunie 2009,
Alexandra Doiniţa
Rahău (13 ani)
a fost curăţat
de stâlpii putreziţi.
ll pag 3

Mâine

Adio, troleibuz!
Bun-venit, autobuz!

Cele 9 troleibuze de pe linia lui 48 vor fi înlocuite cu MAZ-uri.

DELICII

Regina Maria
şi Vlad Ţepeş,
din ciocolată

Busturile au fost modelate
de maestrul cofertar
Silvian Miron. ll pag 4

Colţ de Rai

Letea, pădurea
ecuatorială
din Delta Dunării

Rezervaţia naturală este
cel mai nordic loc din Europa
unde se întâlnesc liane.
ll pag 5

SLOBOZIA

O tânără,
la un pas să
îşi ucidă pruncul

Vechile troleibuze vor fi înlocuite cu autobuze noi şi pe linia lui 48. foto: florin gheorghe

Regia Autonomă de
Transport în Comun (RATC)
va înlocui începând de
mâine cele nouă troleibuze
de pe liniile 48 şi 48 barat
cu zece autobuze MAZ.
LOREDANA SANDU
loredana.sandu@adevarul.ro

ll În loc de cele 9 troleibuze pe liniile 48 şi 48
barat, RATC va introduce
de mâine 10 autobuze pe
care le are în parcul auto.
Troleibuzele achiziţionate în
anul 2000 vor fi scoase din
uz şi conservate până când
vor putea fi vândute. Costurile transportului în comun

Mâine ai

„Adevărul
Sănătate“

Numai împreună cu ziarul „Adevărul“

cu autobuzul vor fi reduse,
spun reprezentanţii RATC.

Explicaţia RATC
„Decizia am luat-o pentru
că a scăzut numărul călătorilor, iar întreţinerea unui
troleibuz este mult mai
scumpă decât a unui autobuz. Pentru autobuze avem

nevoie de un singur om,
pe când pentru troleibuze
avem nevoie de patru oameni“, a precizat Dumitru
Coiciu, directorul RATC.
Vatmanii susţin decizia
reprezentanţilor R ATC.
„Călătorii nu vor fi afectaţi,
staţiile rămân aceleaşi, iar
eu voi fi mutat pe autobuz“,

Luni, DVD 5
Colecţia
„Scooby-Doo!“

Numai împreună cu ziarul „Adevărul“

spune Cornel Flaut (41 de
ani), şofer.
Valerica Achiţei (54 de
ani) consideră că autobuzele
sunt mult mai bune. „Merg
mai repede şi nu mai suntem nevoiţi să circulăm cu
nişte rable“, a spus femeia.
Un bilet RATC cu două călătorii costă 3,5 lei.

ziar +
supliment +
DVD

11,99
lei

Adolescenta şi-a băgat
bebeluşul în spital după ce
i-a preparat hrană cu apă
infestată cu nitriţi. ll pag 6

aseară

La un punct
de fericire
Steaua a terminat la
egalitate meciul cu
Liverpool şi mai are nevoie
de un punct în jocul
cu Napoli pentru a ajunge
în primăvara europeană.
ll pag 8-9

