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Transportul în comun
merge „pe jante“

„Montrii“
fac spectacol
pe patru roi

Primarul Lucian Iliescu a anunat c ar putea s renune la regia
de transport în comun deoarece o consider neprotabil
Numrul mic de cltori
i concurena neloial
a taximetritilor sunt
argumentele edilului
pentru lichidarea
societii din subordinea
municipalitii.

EXOD

Trei milioane
de români
au prsit ara

BOGDAN VLADU
bogdan.vladu@adevarul.ro

zz Perioada estivală, oferta
taximetriştilor, orarul care
lipseşte din multe staţii, preţul prea piperat al biletului şi
traseele întortocheate sunt
motivele principale pentru
care giurgiuvenii se feresc să
folosească serviciul de transport public.

Într-un studiu realizat de
Fundaia Soros, în ultimii
10 ani, 2,9 milioane de
români au ales munca în
strintate. zz PAG 7

oferii sunt
tentai s ia bani
i s nu dea bilet.
E greu s lucrezi
cu miere i s nu
te lingi pe degete.

ASTZI

Ronny Levy este
noul antrenor
al Stelei

Ovidiu Andrei
DIRECTORUL TRACUM SA
A

La pierderile din transport ale societăţii se adaugă şi lăcomia unor şoferi
care preferă să bage banii
primiţi de la călători în
buzunar decât să elibereze
bilete. Ovidiu Andrei, directorul Tracum SA, susţine că
unul dintre şoferii prinşi cu
mâţa în sac a fost concediat
în această săptămână, în
timp ce alţi şase au primit
avertisment şi pot avea aceeaşi soartă.
zz PAG 3
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Fanii sporturilor cu auto
din Giurgiu pot vedea,
în premier, mâine i
poimâine, cascadorii
incredibile. Invitai speciali
sunt nemii de la „Alexander
Neigert“. zz PAG 5

Staiile de autobuz din ora sunt mai mult goale deoarece cltorii prefer s circule chiar i cu taxiurile. FOTO: BOGDAN VLADU

Israelianul care a antrenat
Unirea Urziceni s-a îneles
în aceast diminea cu Gigi
Becali i va pregti echipa din
Ghencea. zz PAG 8
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