
ZIARE 
Politic-Administrativ

CJ Neamț se caută prin buzunare
CJ Neamț are nevoie urgentă de 7 miliarde de lei, pentru 
a acoperi restanțele Spitalului Bicaz, astfel încât unitatea 
să-și reia activitatea. „Trebuie scos mortul la mal“, a spus 
președintele Culiță Tărâță, referindu-se la necesitatea de a 
scoate sănătatea din județ din impas.

> Sursa: Monitorul

Fostul vice CJ, în cărți pentru Colegiul 8
Mircea Pintilie, fost vicepreședinte în Consiliul Județean, 
ar putea candida pentru Colegiul 8 deputați, din partea 
Alianței România Dreaptă. 

> Sursa: Ceahlăul

UNPR și-ar putea definitiva candidaturile as-
tăzi
Biroul Executiv al UNPR se întâlnește astăzi, la București, 
pentru definitivarea candidaturilor pentru alegerile din data 
de 9 decembrie, a declarat senatorul de Neamț, Ovidius 
Mărcuțianu, vicepreședinte al UNPR la nivel național.

> Sursa: Ceahlăul

Boala se ține ca râia de Valerică Frățilă
Valerică Frățilă, revocat din funcția de președinte director 
general al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț, ar fi trebuit 
să se prezinte astăzi la serviciu, pentru a preda mandatul. 
Dar cum boala se ține scai de om, acesta a anunțat că și-a 
prelungit concediul medical până pe 20 octombrie. 

> Sursa: Ceahlăul

„Italianul“ Chifu vrea în Parlamentul Româ-
niei
Nemțeanul Adrian Chifu, care de ani buni este consilier 
local în orasul italian Verbania, vrea să-și îmbunătățească 
experienta politică și în România. În cursul zilei de ieri, 
Chifu a anunțat că intenționează să candideze pentru o 
funcție de deputat în Parlamentul României la alegerile 
din decembrie.

> Sursa: Monitorul

Cum se vor derula alegerile parlamentare din 
Neamț?
La ora actuală, situația este foarte încurcată în USL și 
aproape necunoscută în PDL sau, mai bine zis, în ARD 
(Alianța România Dreapta = PDL+PNTCD+FC).

> Sursa: Ziar Piatra Neamț 

Secretele din ”bucătăria” lui Culiță Tărâță
11 firme din județul Neamț sunt atestate pentru a prepara 
produse tradiționale. Produsele tradiționale reprezintă însă 
doar un segment îngust de producție, întrucât sunt mai 
scumpe și cu mai puțină căutare pe piață.  Firma cu cel mai 
mare succes pe piață este TCE 3 Brazi, a președintelui CJ 
Neamț, Culiță Tărâță.

> Sursa: Ziarul de Roman
 
Ursărescu și Tărâță dau lumină
Colaborarea dintre președintele PNL Neamț, Dorin 
Ursărescu, și președintele Consiliului Județean Neamț, 
Culiță Tărâță, atrage 80 de milioane de lei pentru 
electrificarea județului.

> Sursa: Ziarul de Roman

Incertitudini marca USL
Candidaţii USL sunt în continuare doar pe jumătate 
stabiliţi, singura formaţiune politică care spune că şi-a 
bătut în cuie candidaturile fiind cea a social-democraţilor 
nemţeni.

> Sursa: Realitatea Media

Vecinii vor pământ și apă
Din suprafața județului Neamț, vecinii din Suceava, 
Harghita și Bacău flutură documente cum că li s-ar cuveni 
pământuri cât vezi cu ochii. Discuțiile purtate de prefectul 
Mitea cu omologii din împrejurimi, zilele trecute, n-au dus 
la nici un rezultat, iar oficialitățile din cele patru județe 
asteaptă un răspuns de la București, să știe care prefect e 
îndreptățit să se adreseze instanței.

> Sursa: Monitorul 
Social

Colegiul Naţional “Roman-Vodă” a primit di-
ploma de excelenţă din partea Ministerului 
Educaţiei
Manifestările aniversare prilejuite de cei 140 de ani 
de existenţă ai Colegiului Naţional „Roman-Vodă” au 
fost onorate de personalităţi renumite, foşti elevi şi 
profesori care au dus apoi, mai departe, în ţară sau 
în străinătate, numele şi spiritul colegiului romaşcan.

> Sursa: Realitatea Media

Donație de 350 mii de dolari din SUA, blocată
Conducerea Concernului Arcelor Mittal Steel a vrut să 
sprijine Spitalul Roman cu aparatură si medicamente.  
Agenția Națională a Medicamentului refuză să dea 
avizul de import, iar unitatea spitalicească va trebui să 
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renunțe la donație pentru că dispozitivele americane 
nu sunt acceptate în UE. Se pare că sunt mai bune cele 
de acum 42 de ani, pe care spitalul le are în dotare. 

> Sursa: Monitorul

Fără permis, dar cu 103 km/h în localitate
Tânărului i s-a întocmit dosar penal pentru conducerea 
unui autovehicul fără permis. Alți nemțeni s-au 
ales cu dosare penale pentru infracțiuni rutiere, în 
majoritatea cazurilor fiind vorba de conducere sub 
influența alcoolului.

Sursa: Monitorul

Marți, protest la Prefectură
Uniunile Sindicale Teritoriale ale CNSLR Frăția, BNS 
și CNS Cartel Alfa vor organiza marți, 2 octombrie, 
între orele 14 și 16, un miting de protest la Prefectura 
Neamț, la care vor participa aproximativ 300 de 
persoane. 

> Sursa: Monitorul

Punct final în dosarul ultrajului de la Icușești
Anica și Ioan Vieru au câte 9 luni de detenție, prima 
sancțiune fiind cu suspendare. Bărbatul a fost împușcat 
în fesă după ce l-a atacat pe șeful de post cu un topor: 
Ovidiu Barzaghideanu nu a fost parte civilă în proces. 

> Sursa: Monitorul

Bulevardul Roman Mușat, blocat de un 
sinucigaș 
Gabriel Pericică a spart geamurile de la apartament, 
a dat foc unui covor și a amenințat că se aruncă de la 
etaj.Tânărul era supărat că soția l-a părăsit. 

Sursa: Ceahlăul

Troleibuzul și-a pus avocat
O societate de interes județean în insolvență și un 
jurist tânăr care nu poate (nu are încă dreptul) pune 
concluzii. Așa se face că după un termen din procesul 
de insolvență, conducerea Troleibuzul nu a putut 
să dea o declarație clară despre stadiul juridic al 
societății. 

> Sursa: Ceahlăul

Profesorii nu sunt obligați să-și facă analize-
le pe banii lor
În ultima ședință a comisiei paritare din învățământ 
de la nivelul județului, conducerea Inspectoratului 
Neamț și cea a Sindicatului Învățământului au luat 
câteva decizii de comun acord, ce privesc activitatea 
școlilor. Până pe 10 octombrie, în toate școlile nemțene 
trebuie să fie constituite comisii paritare la nivel de 
unitate, iar din Consiliul de Administrație, trebuie să 

facă parte, cu rol consultativ, liderul sindical al școlii. 
> Sursa: Ceahlăul

Avem și “nemți deștepți”: CARPATCEMENT a 
exploatat calcar fără acte (II)
Povestea, una dramatică și aproape uluitoare pentru un stat 
de drept, se desfășoară departe de ochii noștri. Locul faptei 
este vârful muntelui Surduc din comuna Bicaz Chei și nu 
se vede din șoseaua națională. Exploatarea de calcar a tot 
urcat în trepte, aproape de 1.100 m altitudine, până a ajuns 
să radă prețioasa rocă de sub proprietatea unor oameni 
deciși să lupte. Deasupra exploatării a fost cândva pădure, 
a fost și fâneață pe hectare întregi. Nu mai sunt. La propriu 
și netulburate, MOLDOCIM și urmașa CARPATCEMENT 
au dinamitat proprietățile.

> Sursa: Mesagerul 

Un centru de dializă din Piatra-Neamț a rămas 
fără apă. Pompierii au intervenit
Vineri, 28 septembrie, pompierii militari pietreni au fost 
alertaţi şi au intervenit cu trei subofiţeri şi o autospecială 
pentru efectuarea unui transport de apă potabilă necesară 
unui centru medical de dializă din municipiul Piatra Neamţ.
Salvatorii au transportat 9000 de litri de apă pentru 
alimentarea unui bazin al cărui sistem de alimentare s-a 
defectat.

> Sursa: Ziar Piatra Neamț 

Locuințele ANL, mai scumpe decât aparta-
mentele vândute prin agenții imobiliare
Chiriașii din blocurile ANL pot cumpăra locuințele care 
le-au fost date în folosință în ultimii ani. Municipalitatea 
a demarat procedurile administrative în vederea vânzării 
locuințelor pentru tineri și, din cei câțiva zeci de chiriași 
care și-au exprimat intenția de a cumpăra apartamentele 
ANL, unul va deveni proprietar în scurt timp.

> Sursa: Ziarul de Roman

Interceptări explozive: pietreni, tâlhari în El-
veţia
Procurorii sunt pe urmele mai multor tineri din cartierul 1 
Mai, aflaţi la “muncă” în străinătate . Aceştia au săvârşit 
diverse infracţiuni pe teritoriul statelor străine. Suspecţii 
trimit, lunar, zeci de mii de euro în ţară, ajungând în atenţia 
forţelor de ordine după interceptarea mai multor convorbiri 
telefonice între nişte ţigani nemţeni care se ocupau cu 
traficul de droguri şi proxenetismul.

> Sursa: Realitatea Media

Droguri de 20.000 de euro ascunse sub pod 
la Roznov
Este vorba despre 2.800 de pastile de ecstasy, care au fost 
vândute, unui ofiţer sub acoperire. Fapta s-a petrecut în 
ziua de 19 septembrie, iar tranzacţia a avut loc în Bacău. 
Drogurile au fost aduse în ţară de o ţigancă, iubita unui 
nemţean care stă în Olanda.

> Sursa: Realitatea Media
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Din 2013, traiul se va scumpi
Accizele pentru combustibili, energie electrică, alcool, 
ţigări vor fi calculate, anul viitor, după cursul de schimb 
stabilit astăzi, 1 octombrie, de Banca Europeană: Euro a 
crescut vineri cu 0,42 de lei.

> Sursa: Realitatea Media

Terenuri, autovehicule şi spaţii comerciale de 
la Fisc
Fiscul vinde, luna aceasta, terenuri, spaţii comerciale şi 
autovehicule, unele la preţuri foarte avantajoase, astfel că 
investitorii au de unde alege.

> Sursa: Realitatea Media

16,6 milioane de lei „păpate“ de sponsorizări
Consilierii județeni nemțeni din mandatul trecut s-au 
dovedit oameni buni la suflet, lucru ce se vede a se întâmpla 
și cu actualii, și onorează cam orice cerere de sponsorizare 
venită din partea celor care cer sprijin financiar. 

> Sursa: Monitorul
Diverse

Ziua Vârstnicului, serbată cu fast în Piatra-
Neamţ
Pentru că este Ziua Internaţională a Vârstnicului, 
autorităţile pietrene şi-au îndreptat atenţia asupra celor 
mai bătrâni locuitori ai municipiului şi le-au pregătit 
câteva surprize frumoase, unele din acestea în comun 
cu Sindicatul Pensionarilor şi cu Fundaţia de Îngrijiri 
Comunitare Piatra-Neamţ. În total, de la bugetul 
local se vor duce 21.000 de lei, pentru organizarea 
evenimentelor dedicate Zilei Vârstnicului. 

Sursa: Realitatea Media

Succes românesc remarcabil la Olimpiada 
Internaţională de Informatică: trei medalii de 
aur şi o medalie de bronz
Componenţii lotului olimpic de informatică al României 
au reuşit o performanţă de prestigiu la a XXIV-a ediţie a 
Olimpiadei Internaţionale de Informatică, desfăşurată în 
perioada 23-29 august, în Italia (Sirmione-Montichiari):  
trei medalii de aur şi o medalie de bronz. Competiţia a 
reunit 304 de concurenţi din 81 de ţări.

> Sursa: Ziar Piatra Neamț 

Şcoala populară își redeschide porțile
Luni, 1 octombrie, Şcoala Populară din Piatra-Neamţ 
porneşte la un nou drum, anul şcolar 2012 – 2013. Cu o 
activitate care se întinde pe parcursul a mai bine de patru 
decenii, școala şi-a dovedit utilitatea printr-o paletă largă 
de cursuri.

> Sursa: Ziar Piatra Neamț

Festivalul de film rusesc Kino+ 2012 – edi-
ţia a II-a luna octombrie debutează la Piatra 

Neamț, Craiova și Tîrgu Mureș sub semnul 
Kino+
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, Universitatea 
din București (Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă 
al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Departamentul 
Servicii pentru Studenţi) și Reţeaua de cultură anunță 
lansarea Săptămânii premierelor rusești pe marele ecran 
din Piatra Neamț, Craiova și Tîrgu Mureș (1-7 octombrie 
2012), în data de 1 octombrie 2012 la Casa de Cultură a 
Sindicactelor din Piatra Neamț, Biblioteca Județeană Dolj 
“Alexandru și Aristia Aman” și în Tîrgu Mureș la Dublin 
Irish Pub și The Office Club.

> Sursa: Ziar Piatra Neamț 

Ziua Limbilor străine a fost sărbătorită la 
Sagna
Elevii Școlii Gimnaziale Sagna au continuat tradiția 
marcării în fiecare an a Zilei limbilor străine. Astfel, 
miercuri, 26 septembrie, aceștia au participat la activități 
care au avut drept scop dezvoltarea interesului pentru 
învățarea limbilor străine, dar și cultivarea creativității, 
îmbogățirea cunoștințelor și educarea abilităților de 
comunicare.

> Sursa: Ziarul de Roman

Pensionarii CARP primesc un sediu nou de 
ziua lor
Luni, 1 octombrie, când se sărbătorește Ziua Persoanelor 
Vârstnice, conducerea Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor (CARP) din Roman va inaugura cel de-al 
doilea spațiu din Roman, din Pietonal Ștefan cel Mare.

> Sursa: Ziarul de Roman

Zilele Turismului la Comuna Gârcina, un de-
but spectaculos
Descoperă un colţ de rai unde istoria îţi încântă mintea, 
credinţa îţi aduce linişte-n suflet, iar albastrul cerului se 
oglindeşte în lacul Cuejdel, din inima muntelui Muncel. 
Descoperă comuna Gârcina, judeţul Neamţ.

> Sursa: Realitatea Media

Noaptea Cercetătorilor a atras sute de pie-
treni
Noaptea Cercetătorilor, organizată în data de 28 septembrie 
în municipiul Piatra-Neamţ, a atras sute de curioşi pe 
esplanada de la Turnul lui Ştefan, acolo unde au fost 
amenajate mai multe standuri expoziţionale.

> Sursa: Realitatea Media

ȘTIRI TV
Politic-Administrativ

Municipalitatea pietreană a găsit soluții pen-
tru rezolvarea măcar parțială a problemei  
însoțitorilor persoanelor cu handicap 
Aceștia nu și-au mai primit salariile de mai de 3 luni de 
zile.  Consiliul Local de a votat vineri o rectificare de buget 
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prin care să se asigure plata indemnizațiilor restante pe 
luna iulie, asta deși banii ar trebui să fie alocați de către 
Guvern de la bugetul de stat, din cota de stat de TVA. În 
urmă cu o săptămână persoanele cu handicap și însoțitorii 
acestora au protestat în fața Prefecturii din Piatra-Neamț,  
din cauză că  însoțitorii aceaste categorii defavorizate 
nu și-au primit salariile de trei luni. Banii ar fi trebuit să 
vină de la Guvern, însă Ministerul Finanțelor a acordat 
Primăriei Piatra-Neamț  suma de 134.000 lei, sumă ce 
nu acoperă plata indemnizațiilor nici măcar pentru o 
singură lună.  Conducerea Primăriei a votat transferarea 
unei sume de bani, circa 300.00 lei  de la un alt capitol, în 
vederea efectuării plății salariilor pe luna iulie, lucru care 
s-a întâmplat în ședința Consiliului Local de vineri. Banii 
alocați de la bugetul local nu vor mai fi recuperați de la 
bugetul de stat, deși Guvernul Ponta este obligat prin lege 
să asigure salariile însoțitorilor persoanelor cu handicap. 

> Sursa: Buletin de știri 1TV Neamț 

Asociațiile de proprietari pot accesa fonduri 
europene pentru reabilitarea termică a blocu-
rilor
Municipiul Piatra Neamț poate depune proiecte începând 
cu 1 noiembrie pentru a beneficia de fonduri destinate 
reabilitării termice a blocurilor. Investiția eficienței eficiența 
energetice a blocurilor de locuințe se va face în proporție 
de 60% din fonduri europene și 40% cota municipiului și a 
asociațiilor de locatari. Cererile asociațiilor de proprietari 
și locatari trebuie depuse până pe 10 octombrie la sediul 
Primăriei. Asociațiile de proprietari vor contribui la  
finanțarea proiectului în funcție de proporția familiilor cu 
venituri reduse din asociație, cu procente cuprinse între 
între 50 și 30%.  

> Buletin de știri 1TV Neamț 
Social 

Peste 50 de microbuze școlare au fost verifi-
cate în această săptămână de polițiștii rutieri
Oamenii legii au vrut să verifice astfel dacă siguranța 
elevilor este pusă sau nu în pericol. Cum era de așteptat 
neregulile nu au întârziat să apară. Microbuzele școlare 
au fost verificate de polițiști la sediile primăriilor sau la 
instituțiile școlare, cu doar câteva zile înainte de începerea 
noului an școlar. Oamenii legii au constatat că neregulile 
identificate în urmă cu o săptămână nu au fost remediate. 
Din fericire nu au fost înregistrate nereguli în ceea ce 
privește modul de funcționare al microbuzelor școlare, 
astfel încât viața elevilor nu este pusă în pericol. 

> Sursa: Buletin de știri 1TV Neamț 

Doar 10% dintre cei care au participat la Bur-
sa locurilor de muncă pentru absolvenți și-au 
găsit un loc de muncă 
Tinerii absolvenți nu se arată interesați de găsirea unui 
loc de muncă, fie nu sunt suficient de pregătiți. În cele 
trei orașe nemțene unde s-a organizat bursa locurilor de 
muncă, au participat 500 de tineri, iar mai puțin de 10% 
din ei și-au găsit un loc de muncă. Bursa s-a încheiat în 

mai puțin de două ore și doar 35 de candidați au obținut un 
interviu în vederea angajării. 

> Sursa: Buletin de știri 1TV Neamț 
Diverse 

Mai multe lăcașuri de cult au fost prădate în 
această lună 
Hoții au dat iama în biserici, mai multe lăcașuri de cult 
au fost prădate în această lună de persoane fără frică 
de Dumnezeu. Peste 2000 de lei au fost furați din cutia 
milei, iar autorii nu au fost încă identificați. 11 biserici 
au fost prădate de hoți numai în ultima lună. Hoții au 
prădat lăcașuri de cult din Costișa, Tazlău, Dragomirești, 
Alexandu cel Bun, Pângărați și Piatra-Neamț. Paguba 
făcută bisericilor se ridică la 2300 lei, bani furați din cutia 
milei. Până acum polițiștii nu au dat încă de urma hoților. 

> Sursa: Buletin de știri 1TV Neamț 

Zeci de pietreni și-au măsurat vineri tensiu-
nea și glicemia
Acțiunea a început într-o farmacie din centrul Municipiului 
Piatra-Neamț, unde voluntari ai  Școlii postliceale de 
Medicină și Farmacie au măsurat nivelul tensiunii arteriale 
și indicele glicemic al celor aflați în farmacie. 

> Sursa: Buletin de știri 1TV Neamț 

Londra poate fi admirată așa cum a fost văzu-
tă de 6 tineri din Piatra- Neamț prin obiectivul 
aparatului foto
Joi seara, în holul Palatului Administrativ a fost vernisată 
expoziția de artă plastică  și artă fotografică intitulată 
”The London Eye”. Expoziția reunește aproximativ 40 de 
lucrări realizate în perioada unui stagiu de documentare 
din capitala Marii Britanii. 

> Sirsa: Buletin de știri 1TV Neamț
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