
Ziare

•	 Politic	Administrativ

La Neamț, Noua Republică atacă alegerile 
parlamentare cu o femeie inginer
Filiala Județeană Neamț a Partidului Noua Republi-
că (PNR) are, conform protocolului Alianței România 
Dreaptă (ADR) dreptul de a primi un colegiu în Camera 
Deputaților: Candidatul PNR Neamț este Raluca Roibu 
și a obținut deja votul de încredere al Comitetului Execu-
tiv Național al PNR, după ce s-a constatat că îndeplinește 
condițiile comisiei de integritate a ADR. 

Sursa: Realitatea Media

O ședință de CL Bicaz ceva mai furtunoasă
Consilierii au discutat aprins pe tema concesionării unor 
terenuri, mai ales pe cea care viza o parcare neamenajată, 
folosită de mașinile de mare tonaj. 

Sursa: Monitorul

Primăria pietreană insită pe anveloparea ter-
mică
Președinții asociațiilor de proprietari care doresc să se în-
scrie în acest program sunt așteptați până pe 10 octombrie 
la sediul primăriei.

Sursa: Monitorul

Schimbări la deconcentrate, în maxim două 
săptămâni
Anunțul a fost făcut de Ionel Arsene, președintele PSD 
Neamț. Politicianul a fost ieri la București, și a discutat la 
partid această problemă. 

Sursa: Monitorul

Sindicatele cer reactivarea comisiilor pareta-
re
Gabriel Ploscă, liderul FSLI, solicită reactivarea comisii-
lor partitare de dialog social și prezența activă a liderilor 
de sindicat în conducerea școlii.

Sursa: Monitorul

ADR Neamț, fără protocol, dar cu candidați
Cele trei partide care formează Alianța România Dreap-
tă nu au semnat încă nici un protocol la nivel județean a 
informat senatorul Toader Mocanu, care a precizat că la 
finele acestei săptămâni va avea loc o întânire între condu-
cerile celor trei partide.	

Sursa: Ceahlăul

Descurcă-i Doamne
PNL și PC nu au dat nici ieri la pace la împărțirea celor 
patru colegii care revin ACD în alianța PSD și UNPR

Sursa: Ceahlăul

PRM caută candidați
Conducerea PRM Neamț nu dorește candidați de umplutu-
ră că „râde lumea”, spune președintele Dumitru Badea, dar 
vrea listele complete pentru Senat și Camera Deputaților.

Sursa: Ceahlăul

Badea: „Toată populația este ascultată”
Dumitru Badea, președintele PRM Neamț, nu crede că un 
candidat la Parlament trebuie să îndeplinească, musai, o 
condiție pe care alte partide o pun: să nu fi fost în poliția 
politică înainte de 1989. 

Sursa: Ceahlăul

Viorel Timișescu, șef la Ocolul Silvic Tg. 
Neamț. Pe când senator?
Purtătorul de cuvânt al Direcției Silvice Neamț, inginerul 
Viorel Timișescu, a fost numit ieri șef al Ocolului Silvic 
Târgu Neamț, post lăsat liber de predecesorul său, Traian 
Humulescu, plecat pentru 4 ani viceprimar în același oraș. 

Sursa: Ceahlăul

Circarul Dan Diaconescu a căzut de bufon	
Dupa cum era de așteptat și după cum am prezis, Dan Dia-
conescu nu a depus cei 45 milioane de euro și a încercat să 
facă un bâlci ieftin cu salariile oamenilor de la Oltchim pe 
care știa sigur că nu i le va lua nimeni.
Chiar și tentativa de cumpărare a combinatului a fost o 
cacialma în care Guvernul Ponta, în mod inteligent l-a lă-
sat să câștige licitația ca să arate că este doar un bufon 
mincinos.
Mișcarea lui Dan Diaconescu a omorât procentual PPDD-
ul și a dovedit încă o dată, dacă mai era nevoie, că este 
doar un circar care profită de naivitatea bătrânilor și oame-
nilor mai puțin ageri.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Noua Republică și-a desemnat candidatul 
pentru Camera Deputaților în Neamț 
Filiala Județeană Neamț a Partidului Noua Republică 
(PNR) are conform protocolului Alianței România Dreap-
tă (ARD) dreptul de a primi un colegiu pentru Camera 
Deputaților. Candidatul PNR Neamț este Raluca Roibu 
și a obținut deja votul de încredere în Comitetul Executiv 
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Național al PNR și îndeplinește condițiile comisiei de in-
tegritate a ARD. 

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Preşedintele Culiţă Tărâţă: „Spitalul de la Bi-
caz a fost închis din alte interese”
Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, a 
ajuns la o concluzie aparte despre modul în care a fost în-
chis spitalul de la Bicaz. El consideră că acest spital a fost 
închis din alte interese, locale, şi nu din cauza ordonanţei 
Guvernului Boc.

Sursa: Realitatea Media

Primăria şi-a dat acordul pentru construcţia 
penitenciarului de la Văleni
Ministerul Justiţiei, prin Administraţia Naţională a Pe-
nitenciarelor a obţinut de la autorităţile pietrene acordul 
de principiu privind realizarea unui penitenciar la Piatra-
Neamţ, ce va fi de tip modular.

Sursa: Realitatea Media

Astanei versus Ilisei pentru şefia Agenţiei de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală

Funcţia de director al oficiului judeţean Neamţ al Agen-
ţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, scoasă 
la concurs ca urmare a reorganizării acestei structuri care 
gestionează fonduri europene şi de la bugetul naţional, va 
fi disputată de doi candidaţi. Este vorba despre Ciprian As-
tanei - cel care este şi în acest moment director al oficiului 
judeţean - şi despre economistul Petrică Viorel Ilisei.

Sursa: Realitatea Media

S-a lansat oficial Alianța România Dreaptă
PDL, PNTCD si Forta Civică au lansat sâmbătă, la Pala-
tul Parlamentului, alianța de centru dreapta sub denumirea 
Alianța România Dreaptă. Conducerea ARD a dorit să dea 
un mesaj de unitate membrilor celor trei partide, atât Vasi-
le Blaga cât și Mihai Răzvan Ungureanu au vorbit despre 
renunțarea la orgolii si necesitatea ca Alianța să vorbească 
pe o singura voce. In aceasta logică, Mihail Neamțu (Noua 
Republică) și Adrian Papahagi (Fundația Creștin Demo-
crata) au fost prezenți pe scenă, la poza de grup. In schimb, 
lideri ca Emil Boc, Elena Udrea si Roberta Anastase au 
lipsit de la eveniment.

Sursa: Gura Târgului

Alegeri democratice pentru Camera Agricolă
Nominalizarea candidaților, buletinele de vot, campania 
electorală și alegerile se fac după modelul parlamentar. 
Prima formă de organizare în sistem privat a instituțiilor 
care vor gestiona viitorul agriculturii este aproape „coap-
tă”, marți, 2 octombrie fiind ziua în care se face tragerea la 
sorți a ordinei pe listele de candidați desemnați din rândul 
specialiștilor care vor conduce viitoarea Cameră Agricolă.

Sursa: Ziarul de Roman

•	 Social

Femeia cu droguri în cea mai intimă zonă
Pastilele ecstasy capturate de polițiști acum două săptă-
mâni, în urma unui flagrant, au fost aduse în România din 
Olanda. Stupefiantele au fost trecute la vamă de una dintre 
nemțencele implicate. Femeia a spus polițiștilor că a as-
cuns drogurile în vagin și că a fost nevoită să efectueze 
mai multe transporturi. Traficanții au plătit în Olanda 13 
euro/pastilă și încercau să le vândă în țară cu 35. 

Sursa: Monitorul

Boicot pe programul de depistare a canceru-
lui
Din 250 de medici de familie, doar 36 au spus „da”: 
Reprezentanții DSP roagă doctorii să se înscrie în pro-
gram, pentru a nu se pierde finanțarea. România este pe 
locul 1 la mortalitatea prin cancer de col uterin, în Europa.

Sursa: Ceahlăul

Primarul din Grințieș nu demisionează: „N-
am absolut nici un motiv, gaterul e al soției”
Părerea generală este că nu e drept ca numai polițiștii să fi 
ajuns după gratii, Iar dacă primarul și secretarul au rămas 
liberi, măcar să aibă onoarea să demisioneze.

Sursa: Ceahlăul

Dimensiunile Fraudei de la taxa auto: 7,5 mi-
liarde
Aceasta este diferența pe bir constatată de finanțiști la Târ-
gu Neamț. Este vorba de 132 de cazuri înregistrate în circa 
un-an. Totul se făcea la „comadă” de un tânăr întreprinză-
tor.	

Sursa: Monitorul

Credit de 100. 000 de euro, cu acte măsluite
Doi soți s-au împrumutat pentru a cumpăra un teren la 
Dumbrava Roșie. Pentru că nu au mai returnat împrumu-
tul, acum terenul este indisponibilizat. Ambii au adus in-
spectorilor acte măsluite.

Sursa: Monitorul

Iaca, presa-i vinovată de dezastrul de la Tea-
tru
Mai voalat sau mai direct, reprezentanții Teatrului Tinere-
tului au reproșat presei că nu le este alături, și că impasul 
în care a ajuns instituția, din cauza nefuncționalătății TT, i 
se cam datorează.

Sursa: Monitorul

Șeful Spitalului și-a convocat subalternii la o 
ședință
Șefii de secție de la Spitalul Județean se întâlnesc pentru 
prima oară cu managerul.

Sursa: Monitorul
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Incendiu la un gater din Dumbrava Rosie. 
Pompierii au intervenit în timp util 
Sâmbătă, pompierii militari pietreni au fost alertaţi şi au in-
tervenit cu un ofiţer, 12 subofiţeri şi 3 autospeciale pentru 
localizarea şi stingerea unui incendiu izbucnit într-o hală a 
unei societăţi de prelucrarea lemnului (gater) administrată 
de Mihai C., din localitatea Dumbrava Roşie.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Seceraţi în faţa casei
Doi bărbaţi din comuna Zăneşti se zbat între viaţă şi moar-
te după ce, în după-amiaza zilei de 30 septembrie, la ora 
16.05, au fost izbiţi în plin de o maşină.

Sursa: Realitatea Media

Doua persoane rănite grav într-un accident în 
Zănesti
În ziua de 30 septembrie a.c., în jurul orei 16.05, pe DN 15, 
în localitatea Zănesti, s-a produs un accident rutier din care 
a rezultat rănirea gravă a două persoane. 

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Casa incendiată dintr-o joacă de copii
Vineri, 28 septembrie, la ora 14.10, pompierii militari ro-
maşcani au fost alertaţi şi au intervenit cu un ofiţer, patru 
subofiţeri şi o autospecială pentru localizarea şi stingerea 
unui incendiu izbucnit la acoperişul unei locuinţe (aparţi-
nând lui Constantin G.) din satul Goşmani, comuna Ro-
mâni.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Asociaţia Sens Civic Piatra Neamț
Pe data de 30 septembrie 2012, Asociaţia Sens Civic a 
desfașurat la Complexul de Servicii „Elena Doamna”, din 
Piatra-Neamţ o acțiune de recreere și divertisment pentru 
copiii din acest centru. Asociaţia a pus la dispoziţia copi-
ilor 10 biciclete pe care le-au folosit o parte dintre copiii 
institutionalizati.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Stareţul Mănăstirii Neamţ sechestrează vaci 
şi bate oameni
Arhimandritul Benedict Constantin Sauciuc este acuzat că 
l-a bătut cu o lopată, pe un bătrân din localitate Vânători-
Neamţ, a cărui vacă a ajuns pe terenul aşezământului mo-
nahal. Mai mult, stareţul ar fi cerut o taxă de 200 de lei, cu 
titlul de donaţie, pentru a elibera bovina. Pentru că bătrâ-
nul a refuzat să plătească, stareţul i-a „aplicat o corecţie”. 
Benedict Sauciuc nu a răspuns la apelurile noastre, ca să 
ne spună propria variantă asupra acestui incident.

Sursa: Realitatea Media

Fără să se uite măcar la ei, pediatrul Asandei 
alungă pacienţii din spital
Medicul Elena Silvia Asandei, pediatru la Spitalul de Ur-
genţă Piatra-Neamţ, are cea mai bună metodă pentru a tra-
ta urgenţele - alungă pacienţii şi le „recomandă” centrele 

de permanenţă.
Sursa: Realitatea Media

Medicii din centrele de permanenţă aşteaptă 
lefurile de trei luni
Ultima plată pentru serviciile medicale acordate a fost în 
luna iunie, iar asistenţii care profesează la centrele de per-
manenţă trăiesc din mila medicilor. 

Sursa: Realitatea Media

Directorul Spitalului Judeţean în prima şedin-
ţă cu şefii de secţii
Noul director al Spitalului Judeţean şi-a preluat în plin 
atribuţiile ce îi revin odată cu ocuparea funcţiei de ma-
nager ale celei mai mari unităţi sanitare din judeţ. Astăzi, 
dr. Ioan Lazăr a convocat prima şedinţă cu medicii şefi de 
secţii, interesat fiind de asigurarea şi îmbunătăţirea calită-
ţii serviciilor medicale furnizate în condiţii de eficienţă şi 
siguranţă.

Sursa: Realitatea Media

Alba-neagra cu demisia la Colegiul „Ion 
Creangă” Târgu-Neamţ
Mica revoluţie administrativă iscată în urmă cu vreo trei 
săptămâni la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamţ, 
acolo unde un director apolitic şi unul cu susţinere liberală 
declarau că nu doresc să coabiteze la conducerea liceu-
lui, s-a terminat printr-un armistiţiu. Mai precis, directorul 
Gheorghe Apetrei a revenit asupra deciziei de a demisiona 
din funcţie după ce a fost convins că poate colabora cu 
directorul adjunct Gheorghe Sauciuc.

Sursa: Realitatea Media

Până când vor avea condiţii, actorii „teatrului 
fără teatru” vor hoinări prin ţară
Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, actorii şi directorul 
Teatrului  Tineretului au insistat asupra necesităţii continu-
ării la Piatra-Neamţ a activităţii teatrale.

Sursa: Realitatea Media

Lucrări reluate la „blocul cu bulină” din Ro-
man
Lucrările la „blocul cu bulină” din Roman au fost reluate, 
după ce primarul Laurenţiu Dan Leoreanu a efectuat de-
mersuri la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru alocarea ultimei tranşe de bani - 1,4 milioane de lei.

Sursa: Realitatea Media

Ziua Internațională a Vârstnicului sărbătorită 
de Primăria Piatra-Neamț
Luni, 01 octombrie 2012, cu ocazia Zilei Internaționale 
a Vârstnicului, Primăria Piatra-Neamț a organizat două 
evenimente dedicate pietrenilor ajunși la vârsta a treia. 
Începând cu ora 13:00, la Fundația de Îngrijiri Comuni-
tare „Crizantema” a avut loc primul eveniment, o masă 
în aer liber pentru pensionarii ce beneficiază de servicii-
le acestei fundații. Au fost invitate peste 100 de persoane, 
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iar din partea municipalității au luat cuvântul viceprimarul 
Dragoș Chitic și consilierul local Vasile Ouatu, precum și 
parlamentarii de Neamț Mihaela Stoica și Toader Mocanu.

Sursa: Mesagerul 

•	 Diverse

Ziua Educației Nonformale marcată prin 
activități inedite
Elevii de la Colegiul Național de informatică ăn partene-
riat cu Asociația ”Eco Smile” și tinerii de la Asociația de 
Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale ”Luceafărul”, au 
marcat la sfârșitul săptămânii trecute ”Ziua Educației Non-
formale”.

Sursa: Realitatea Media

Nici hârtia iginenică nu mai este ce a fost
Protecția Consumatorului a retras de pe piață hârtie igieni-
că, prosoape de hârtie și șervețele de aproape 6 miliarde. 
S-au mai aplicat  8 amenzi care totalizează 180 milioane 
vechi.

Sursa: Monitorul

Pe două roți la vârsta a treia
Vârstnicii din Piatra Neamț au avut diverse posibilităâi 
pentru a-și marca , ieri, propria aniversare. 

Sursa: Monitorul

Oile de la Bodești ar putea avea o rezolvare
DSP și Garda de Mediu Neamț anunță că vor face verificări 
la Bodești. Împreună cu primăria din comună se dorește 
mutarea oilor din mijlocul satului. O Localnică a sesizat 
săptămâna trecută Monitorul, că nu se mai poate conviețui 
cu un vecin care crește câteva sute de oi.

Sursa: Monitorul

Nemțeni pe podium la Festivalul Volare
Ediția de anul acesta a reunit 70 de copii din România, Re-
publica moldova, Rusia, Ucraina, Bulgaria , Malta și Italia. 
Premii au obținut și o parte din nemțenii participanți.

Sursa: Monitorul

Galleria Underground
Concurs graffiti & concurs BMX, role si skating 
freestyle, 13 octombrie 2012 , Galleria Piatra-Ne-
mt , parcarea subterana

Sursa: Ziar Piatra Neamț

English Club continuă, la Biblioteca Judeţea-
nă „G. T. Kirileanu” 
Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ reia seria 
întâlnirilor în cadrul clubului de conversaţie English Club, 
organizat în colaborare cu un nou moderator voluntar, 
domnişoara Raluca Chifu, traducător de limba engleză.
Astfel, persoanele interesate să-şi dezvolte abilitatea de a 
discuta liber în limba engleză, vor putea frecventa întâlni-
rile clubului în fiecare marţi, cu începere de la ora 17.30, la 

Filiala de carte străină a Bibliotecii Judeţene, prima reuni-
une urmând a avea loc pe data de 9 octombrie 2012.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Elevii primesc fructe începând din 12 noiem-
brie
Cei aproape 54.500 de preşcolari şi elevi nemţeni din cla-
sele pregătitoare şi I-VIII vor primi fructe, oferite gratuit 
prin intermediul unui program finanţat de Uniunea Euro-
peană, începând de luni, 12 noiembrie. Merele vor fi dis-
tribuite copiilor timp de 83 de zile „lucrătoare”, iar fiecare 
fruct va putea costa cel mult 40 de bani. Pentru achiziţio-
narea, transportul şi distribuirea merelor în şcoli, Consi-
liul Judeţean va avea la dispoziţie 1,618 milioane de lei 
(585.160 de lei în 2012 şi 1,033 milioane de lei în 2013).

Sursa: Realitatea Media

Știri TV

•	 Politic	Administrativ

Politica şi limbajul dublu
PSD şi sprijinirea asistenţilor persoanelor cu dizabilităţi: la 
Piatra-Neamţ mumă, la Zăneşti ciumă.

Sursa: TV M

Proiecte…electrice
Dacă în România secolului 21 mai există zone în care cu-
rentul electric lipsește, începând de anul acesta vom intra 
în rând cu restul țărilor europene. Ministerul Dezvoltarii 
a transmis Consiliilor Județene să facă o identificare a zo-
nelor neelectrificate de pe raza administrativ – teritorială a 
fiecărui județ.

Sursa: EST TV

•	 Social

Doi bărbați din Zănești care stăteau de vorbă 
pe o bancă în fața casei au fost spulberați de 
o mașină
Doi bărbați au ajuns în stare gravă la spital după ce au fost 
izbiți în plin de o mașină. Accidentul s-a petrecut pe raza 
localității Zănești, pe DN15. Una dintre victime a intrat în 
sala de operații la puțin timp după producerea tragediei, 
iar acum se zbate între viață și moarte. După amiaza zilei 
de duminică a fost una nefastă pentru doi bărbați de 50 
respectiv 70 de ani din comuna Zănești. A fost de ajuns o 
fracțiune de secundă pentru ca un autoturism care circula 
pe direcția Bacău - Piatra Neamț  să intre în plin în banca 
din fața porții pe care stăteau de vorbă cei doi pensionari. 
Martorii spun că șoferul mașinii care i-a accidentat pe cei 
doi bătrâni a fost depășit de o dubiță albastră care nu sem-
nalizase o manevră de întoarcere către stânga. Cele două 
victime au fost trasportate la Spitalul Județean de Urgențe 
Neamț, iar una dintre victime se află în comă de gradul 
IV. Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea 
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circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul. 
Sursa: Buletinul de știri 1 TV Neamț

Belelușii din Județul Neamț nu mai pot fi 
vaccinați împotriva unor boli precum polio-
melita sau tetanosul din cauză lipsei serului
Bebelușii din județul Neamț nu mai pot fi vaccinați contra 
poliomelitei sau tetanosului.Vaccinul care ar trebui să îi fe-
rească de aceste boli întârzie deoarece Ministerul Sănătății 
nu a finalizat licitație pentru achiziționarea serului. Pen-
tru că nu l-au avut pe stoc, Direcția de Sănătate Publică 
Neamț, nu a putut distribui medicilor de familie serul pen-
tru luna septembrie. Copii de 4 și 12 luni nu au mai fost 
vaccinați împotriva poliomelitei, difteriei, tusei convulsive 
și a altor probleme respiratorii. Următoarea campanie de 
vaccinare are loc între 25-30 octombrie. Vaccinarea copi-
ilor este gratuită și  face parte din Programul Național de 
Imunizare, costurile acestuia fiind asigurate de Ministerul 
Sănătății. 

Sursa: Buletinul de știri 1 TV Neamț

De la 1 octombrie nemțenii își pot cumpăra 
medicamente și pe timp de noapte
Pietrenii vor putea începând cu 1 octombrie să-și cumpere 
medicamente pe timp de noapte, de la farmacia Tomșa, si-
tuată în apropierea bisericii Precista Veche, care va asigura  
linia de gardă pe timp de noapte precum și la sfârșit de săp-
tămână. Decizia a fost luată după ce colegiul farmaciștilor 
nu a reușit să îi determine pe farmaciști să facă de gardă 
prin rotație. Decizia a fost luată după ce singura farmacie 
din oraș ce asigura garda pe timp de noapte a sistat activi-
tatea pe timp de noapte din luna aprilie. Farmacia Tomșa 
și-a asumat răspunderea de a asigura permanența pe timp 
de noapte cel puțin până la sfârșitul acestui an. Dacă deci-
zia nu se va dovedi rentabilă farmaciștii vor reveni asupra 
deciziei. 

Sursa: Buletinul de știri 1 TV Neamț

Actorii de la „T.T.” încep stagiunea la Bicaz
Actorii Teatrului Tineretului vor începe stagiunea 2012-
2013 în orașul Bicaz, la Clubul Cimentiștilor. Prelun-
girea lucrărilor la proiectul de reabilitare a clădirii și 
neconcordanțele între proiect și funcționalitatea sălii de 
spectacole îi silesc pe actori să joace încă o perioadă în 
alte locații.

Sursa: TV M Neamț

Pensionarii nemțeni au fost sărbătoriți astăzi 
cu ocazia Zilei internaționale a Persoanelor 
Vârstnice
Sute de pensionari din Piatra-Neamț au fost sărbătoriți 
într-un cadru festiv de către municipalitate, în Ștrandul 
tineretului, cu ocazia zilei Internaționale a Persoanelor 
vârstnice. Consilierii locali au alocat în acest sens suma de 
14.000 lei. Municipalitatea pietreană a dorit să marcheze 
și în acest an 
Ziua Mondială a Personaleor Vârstnice, așa cum a procedat 

în ultimii ani. 150 de cupluri de pensionari au fost invitate 
la o masă festivă la un restaurant în Ștrandul Municipal. 
Pensionarii au încheiat după amiaza depănând amintiri și 
ascultând muzică bună.  

Sursa: Buletinul de știri 1 TV Neamț

Vârstnicii serbați la Fundația de Îngrijiri Co-
munitare
Pentru al 14-lea an consecutiv, vârstnicii din Piatra 
Neamț au fost serbați de 1 octombrie cu ocazia „Zilei 
Internaționale a Persoanelor de vârsta a treia” la Centrul 
de zi „Crizantema”. În curtea generoasă a Fundației de În-
grijiri Comunitare, zeci de beneficiari ai serviciilor oferite 
în cadrul centrului social de pe strada Ștefan cel Mare au 
fost primiți într-un cadru festiv de gazde și de oficialitățile 
invitate la eveniment. Au fost prezenți reprezentanți ai pri-
măriei și Consiliului județean, Prefecturii, precum și parla-
mentarii nemțeni Mihaela Stoica și Toader Mocanu.

Sursa: TV M Neamț

•	 Diverse

Criză de gelozie în comuna Vânători Neamț
O femeie de 41 de ani a fost înjunghiată de soțul său cu 
un cuțit de bucătărie. Din cauza leziunilor suferite femeia 
a fost transferată la un spital din Iași. Soțul riscă să ajungă 
la pușcărie, după ce s-a îmbătat și și-a înjunghiat soția. In-
cidentul s-a petrecut joi după amiază în bucătăria Semina-
rului Teologic de la Mănăstirea Neamț. Speriați de urletele 
femeii, colegii acesteia au sunat la 112, ulterior victima 
fiind transportată la Spitalul Orășenesc Târgu-Neamț. Pen-
tru că rana era destul de adâncă medicii au stabilit tran-
sferul la secția de Chirurgie Toracică Iași. Reprezentanții 
Seminarului au refuzat să facă oficial o declarație. Polițiștii 
au început o anchetă în acest caz, iar în funcție de numărul 
zilelor de îngrijiri medicale se va face încadrarea juridică 
a faptei. 

Sursa: Buletinul de știri 1 TV Neamț

Mens sana in corpore sano, sub acest slo-
gan se poate spune că s-a desfășurat marșul 
persoanelor vârstnice din Piatra Neamț de la 
sfârșitul săptămânii trecute
Peste 60 de pensionari au găsit să dea un exemplu în ceea 
ce privește importanța mișcării pentru sănătate, dar și să 
marcheze astfel cele câteva zile dedicate lor. Alături de ei 
s-au aflat elevi și profesori de la Liceul cu Program Sportiv 
Piatra-Neamț. Evenimentul s-a desfășurat la Fundația de 
Îngrijiri Comunitare Neamț, unde pensionarii s-au întâl-
nit  și au pornit spre dealul Cârlomanu. Acțiunea a fost 
organizată pentru a marca Ziua Inimii, Ziua Mișcării în 
aer liber și Ziua Vârstnicului, anul 2012 fiind unul dedicat 
îmbătrânirii active. 

Sursa: Buletinul de știri 1 TV Neamț

Comuna Gîrcina a fost în sărbătoare la 
sfârșitul săptămânii trecute
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Autoritățile locale alături de invitații speciali au sărbătorit 
Zilele turismului la Gîrcina. Activitatea a avut drept scop 
promovarea comunei și a împrejurimilor ca destinație tu-
ristică. Activitățile au fost organizate în cadrul unui proiect 
finanțat din fonduri europene, prin care autoritățile locale 
și-au propus să promoveze activitățile turistice. În cadrul 
evenimentului au fost premiate cuplurile care au sărbătorit 
nunta de aur. 

Sursa: Buletinul de știri 1 TV Neamț

Artiști ai filarmonicii George Enescu din 
București au susținut un concert emoționant 
în Aula Garabet Ibrăileanu a Colegiului 
Național Roman Vodă 
Evenimentul a fost organizat cu ocazia sărbătoririi unității 
de învățământ care a împlinit 140 de ani de la înființare. 
Sărbătoarea Colegiului romașcan s-a desfășurat pe par-
cursul a două zile. Cele mai importante manifestări de-
dicate sărbătorii au fost cele din cursul zilei de sâmbătă, 
când elevi și foști absolvenți au participat la evenimente 
speciale, cum ar fi concertul filarmonicii George Enescu, 
unde a participat un fost elev al colegiului romașcan, în 
prezent director al filarmonicii. Sărbătoarea a fost prilej de 
premiere pentru mai multe generații de elevi, unii dintre ei 
absolvenți de acum câteva decenii. Totodată s-a inaugurat 
un muzeu al unității de învățământ unde au fost adunate 
documente semnificative pentru liceul romașcan. 

Sursa: Buletinul de știri 1 TV Neamț

•	 Bloguri

Ziua Vârstnicilor în varianta USL
Astăzi a fost Ziua Vârstnicilor și președintele PNL Piatra-
Neamț, Andrei Ignat, a ținut să marcheze momentul. Ast-
fel, pensionarii liberali au fost invitați de către domnul 
Ignat la un pahar de vorbă la… Paharnicul. La întâlnire, 
pentru a crea o punte între generații, au fost prezenți și 
o mână de tineri de la PNL dar și cel mai șef liberal din 
Neamț, sibianul Ilie Dumitru Haralambie Mitea. Ursăres-
cu s-a cinstit în altă parte. La PSD, conducerea i-a dus pe 
socialiștii de vârsta a treia la Hotel Ceahlăul, la Salonul 
Albastru. Acolo, socializare, voie-bună și planuri pentru 
alegerile care vin. La PC Neamț, pensionarul a preferat să 
stea la televizor.

Sursa: Blog Radu Năstase

De Ziua Internațională a Vârstnicului, la 
Fundația de Îngrijiri Comunitare „Crizante-
ma”
A fost o deosebită plăcere să mă aflu azi, de Ziua 
Internațională a Vârstnicului, la Fundația de Îngrijiri Co-
munitare „Crizantema” din Piatra-Neamț.  Am stat alături 
de persoane deosebite care știu intr-adevăr ce înseam-
nă viața, cu bune și cu rele. Și cred că pentru munca lor 
de o viață merită toată considerația și respectul nostru, a 
generațiilor mai tinere. Și o urare din tot sufletul: La mulți 
ani și multă, multă sănătate!

Sursa: Blog Mihaela Stoica

Contact Revista Presei: Telefon 0233.222011

6

http://radunastasa.com/ziua-varstnicilor-in-varianta-usl/
http://mihaelastoica.ro/

