
ZIARE

•	 Politic	Administrativ

Socialiștii acceptă și de la alte partide
Partidul Alianța Socială a intrat în febra alegerilor. PAS a 
hotărât în ultima ședință a Comitetului director să accepte 
candidați și de la alte partide politice. 

Sursa: Monitorul

Liberalii au dubii, conservatorii sunt siguri
Neamț nu e singurul județ cu probleme la împărțirea cole-
giilor în USL: aici, PNL este cel care aruncă săgeți otrăvite 
privind numărul de colegii pe care îl deține și împărțirea 
lor pe partidele USL, în timp ce PSD și PC, sunt sigure că 
vor candida pe tratatul de la Murghiol.

Sursa: Ceahlăul

Marian Enache, 99% candidat pe Valea Mun-
telui
Nu este încă sigur dacă pentru camera Deputaților sau Se-
nat, dar Marian Enache a făcut deja primul pas spre Parla-
ment: și-a dat demisia din funcția de secretar general ad-
junct al Camerei Deputaților. 

Sursa: Ceahlăul

Demisie în PNL Neamț
Fostul șef al PNL Roznov, Vasile Rusu, și-a dat demisia 
din partid și din consiliul Local Roznov, ”în urma jocurilor 
murdare politice care se practică la nivelul Biroului Teri-
torial de către un grup de membri care a încălcat statutul 
PNL”, se spune în motivația cererii. 

Sursa: Ceahlăul 

Start în bătălia pentru Camera Agricolă
Ieri s-au tras la sorți pozițiile pe buletinele de vot ale 
candidaților înscriși la cursa pentru ocuparea celor 25 de 
locuri din cadrul Colegiului Județean al Camerei Agricole 
Neamț. 

Sursa: Ceahlăul

Alegerile la Camerele Agricole sunt blocate 
de lipsa fondurilor
Alegerile pentru Camerele Agricole s-au desfășurat fără 
probleme majore. Ele însă s-au împotmolit la nivel central 
de lipsa resurselor financiare. 

Sursa: Monitorul

Proteste la prefectură
Ieri, 2 octombrie a.c., ora 14.00, sindicatele din județul 
Neamţ, afiliate la Confederațiile Naționale, CNSLR Fră-
ţia şi Cartel Alfa au pichetat Instituţia Prefectului judeţului 
Neamţ. La miting au participat aproximativ 40 de persoa-
ne.

Sursa: Mesagerul

Fostul şef al Poliţiei Neamţ vrea din nou roba 
de avocat
Fostul şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) 
Neamț, celebrul Aurelian Vasea Şoric, vrea cu orice preţ 
să devină avocat. În perioada 8 – 19 octombrie sunt pro-
gramate examenele pentru admiterea în Baroul Avocaților 
Iași, iar Aurelian Şoric s-a înscris şi anul acesta. Anul tre-
cut, el a picat examenul cu nota 4,34.

Sursa: Ziarul de Roman

Comunicat de presă: În afară de  Dumnezeu 
nimeni nu este de neînlocuit! (Senator Ioan 
Chelaru, vicepresedinte PS)
Asistăm în aceste zile extrem de tulburi la un altfel de circ, 
dar mult mai tăcut, adică la presupusa rocadă a procuroru-
lui general de pe lângă ICCJ şi a şefului DNA.

Sursa: Ziarul de Roman

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

100 de protestatari au pichetat Prefectura
Marți, sindicatele din județul Neamț, afiliate la 
confederațiile naționale CNSLR Frăția și Cartel Alfa, 
au pichetat Instituția Prefectului. La miting au participat 
aproximativ o sută de persoane, numărul lor fiind sub 
așteptările organizatorilor. Municipiul Roman a fost repre-
zentat la protest de salariați ai Spitalului Municipal Ro-
man, ai AcvaServ și ai v.

Sursa: Ziarul de Roman

Guvern nou, proteste vechi
Sindicaliştii de la CNSLR Frăţia, de la CNS şi Cartel Alfa 
au participat ieri la un miting de protest în faţa Prefectu-
rii Neamţ, unde şi-au strigat nemulţumirile faţă de actuala 
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guvernare.
Sursa: Realitatea Media

Consultanţă juridică pentru Troleibuzul SA
Poate pentru a nu mai ajunge în situaţia de a pierde procese 
de miliarde de lei, din cauza propriilor decizii, liderii so-
cietăţii nemţene Troleibuzul SA au solicitat forului tutelar 
(Consiliul Judeţean Neamţ) să le aprobe contractarea unui 
serviciu juridic de la o firmă specializată.

Sursa: Realitatea Media

Site-ul administraţiei a rămas în urmă cu un 
mandat
Fostul viceprimar Ana Monda susţine în continuare audi-
enţe pentru pietreni, dacă ar fi să ne luăm după programul 
afişat pe site-ul Primăriei Piatra-Neamţ. Dacă cineva vrea 
să se întoarcă în timp şi nu ştie cum să facă, poate acce-
sa fără probleme site-ul instituţiei pietrene care îl va duce 
înapoi în timp cu patru luni, înainte de alegerile locale ce 
au schimbat conformaţia la vârf a Primăriei Piatra-Neamţ.

Sursa: Realitatea Media

91 de candidaţi pe cele 25 de locuri ale Cole-
giului Camerei Agricole Neamţ
	Printre cei înscrişi în cursă se numără directorul Liceului 
“Ion Ionescu de la Brad” Horia, precum şi Culiţă Tărâţă - 
un tiz al preşedintelui CJ Neamţ.

Sursa: Realitatea Media

Subvenţii pentru agricultura ecologică
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a dat 
startul campaniei 2012 de depunere a cererilor de subven-
ţii pentru agricultura ecologică. Solicitările pot fi depuse 
până pe 15 octombrie şi vizează “îmbunătăţirea calităţii 
produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, 
sprijin acordat din Fondul European de Garantare Agrico-
lă”.

Sursa: Realitatea Media

Spitalul Judeţean are un nou purtător de cu-
vânt
Psihologul Radu Năstase este persoana care va asigura re-
laţia cu presa, începând de astăzi, în ceea ce priveşte Spita-
lul Judeţean de Urgenţă.

Sursa: Realitatea Media
La Agricultură au rămas ca-n tren schimbă-
rile
Șeful de la Mehedinti care trebuia să conducă Direcția 
Agricolă Neamț nu a venit la post. Nici directorul nemțean 
nu a plecat în Gorj.

Sursa: Monitorul

•	 Social

Ni se vând gogoși de foarte proastă calitate
Protecția Consumatorului a verificat producătorii și 
comercianții de gogoși, covrigi și produse de patiserie.

Circa 150 de kg au fost retrase de la vânzare și s-au dat 
amenzi de 19.000 lei. 

Sursa: Monitorul

Au răgușit și sindicaliștii
Din 3000 de sindicaliști așteptați ieri la protest în fața 
Prefecturii, au venit doar 40. Și nici aceștia nu erau foarte 
hotărâți să protesteze.

Sursa: Monitorul

Ziua Pneumologiei și sănătatea la control 
gratuit
Astăzi este sărbătorită Ziua Națională a Pneumologiei. În 
perioada 10-15 octombrie, la Roman se desfășoară o cam-
panie gratuită de diagnostic și control a bolilor pulmonare 
obstructive.

Sursa: Monitorul

Tomografele Spitalului funcționează 
Ambele aparate ce deservesc pacienții Spitalului Județean 
Neamț funcționează de o săptămână.

Sursa: Monitorul

Dealer de canabis trimis în judecată
Un tânăr de 23 de ani din Târgu-Neamț vindea droguri la 
bar.

Sursa: Ceahlăul

Târguri de formare profesională pentru pro-
fesori
La Piatra-Neamț, pentru toate școlile din zonă se va organi-
za un astfel de târg la Colegiul Național Petru Rareș, marți, 
16 octombrie, începând de la ora 13, în sala de festivități. 

Sursa: Ceahlăul

L-au ”zdrobit” polițiștii și a murit
Petru Ciocodan, bărbatul care a spus că l-au bătut doi 
polițiști, a decedat la spital. Bărbatul avea ruptură de intes-
tin gros și a făcut șoc septic.

Sursa: Ceahlăul

Primul gater închis de Garda de Mediu Neamț
Instalația de prelucrare a lemnului, situată în orașul Târ-
gu Neamț a fost controlată inclusiv de comisari de la 
București. Administratorul a fost amendat pentru lipsa 
autorizației de mediu, cu 100 milioane de lei vechi.	

Sursa: Ceahlăul

Turism Rural pe bani europeni
La Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală, au 
fost depuse 125 de dosare. Multe primite, mai puțin alese. 

Sursa: Ceahlăul

Copii în pericol de moarte la școală
Acestea sunt concluziile controlului tematic desfășurat de 
personalul Direcției de Sănătate Publică Neamț, în prima 
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săptămână de școală, în unități autorizate sau neautorizate 
din punct de vedere sanitar.

Sursa: Ceahlăul

”Integrarea” la Văleni
Locuințele sociale nu au apă, gaze și nici curent electric. 
Autoritățile spun că țiganii nu au vrut contracte pentru că 
nu au cu ce plăti.

Sursa: Ceahlăul

Povestea “drobului de sare” de la Teatrul Ti-
neretului
În sfârșit cei de la TT au făcut o conferinţă de presă în 
care au povestit ce s-a întâmplat la teatru şi că nu mai este 
funcţional.
Desigur aceasta ieșire la rampă a celor de la TT se dato-
rează faptului că preşedintele Consiliului Judeţean, Culiță 
Tărâță se pare ca s-a cam saturat să deconteze toate nele-
giuirile făcute de PDL şi nu mai vrea să îi acopere pe alţii 
cu semnaturi de la CJN.

Sursa: Ziar Piatra Neamţ

Urmărit de datorii şi după moarte
Familia judecătorului de rromi Pavel Cafer are de achitat 
bugetului local datorii vechi, constând în taxe și impozite. 
Recordul de datorii la bugetul local aparţine, însă, unui tâ-
năr romaşcan care s-a ales cu amenzi de peste 100.000 de 
lei. Compartimentul de Urmărire a Impozitelor şi Taxelor 
Locale din cadrul Direcției de Impozite și Taxe locale a 
Primăriei (DTIL) Roman a emis, pe 1 octombrie, un anunț 
colectiv privind emiterea de acte administrative fiscale în 
cazul a nu mai puțin de 624 de contribuabili – persoane 
fizice.

Sursa: Ziarul de Roman

Iarna este ca vara în comunele Romanului
Cele mai multe dintre administraţiile publice locale nu 
sunt pregătite pentru iarna 2012-2013. Primăriile care au 
făcut investiții în utilaje pentru curățarea drumurilor de ză-
padă se pot număra pe degete.

Sursa: Ziarul de Roman

Depresia face ravagii.
Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la faptul că, în 
ultimii ani, sănătatea mintală a populaţiei se deteriorează 
constant. Aşa se face că tot mai mulţi oameni suferă de 
depresie, aceasta fiind şi una din principalele cauze care 
duc la sinucidere. Unele cazuri s-au agravat şi a fost nevoie 
de internare la Spitalul de Psihiatrie “Sfântul Nicolae” din 
Roman. La sfîrşitul lunii august, în evidenţele medicilor se 
aflau 7.541 de bolnavi cu afecțiuni psihice.

Sursa: Ziarul de Roman
	
Modificarea Legii Urbanismului nu va afecta 
“faţa” Romanului
Dacă legea va fi modificată, planurile urbanistice zonale 
vor putea fi realizate şi de către investitorii privaţi, nu doar 

de administrațiile locale. Arhitectul șef al Romanului con-
sideră că măsura va fi în avantajul administrației locale, 
dat fiind faptul că alcătuirea unui plan urbanistic zonal este 
foarte costisitoare.

Sursa: Ziarul de Roman

Analizele medicale se decontează la Şcoală
Sindicatele din învăţământ recomandă tuturor angajaților 
din sistem să ceară decontarea cheltuielilor legate de efec-
tuarea analizelor medicale la începutul anului școlar.

Sursa: Ziarul de Roman
	
Hoţii şi scandalagiii salvează bugetele locale
Taxele şi impozitele locale sunt plătite în proporţie de 
peste 70%. Amenzile aplicate locuitorilor dintr-o singură 
comună, în acest an, depăşeşte 200.000 de lei. Ele vor fi 
plătite de hoţi şi scandalagii.

Sursa: Ziarul de Roman

Băncile vând casele şi afacerile nemţenilor
Mai mulți nemțeni – persoane fizice și oameni de afaceri 
– care nu au mai reușit să își achite creditele bancare riscă 
acum să rămînă fără case, terenuri, apartamente sau spații 
comerciale.

Sursa: Ziarul de Roman

Managerul Spitalului s-a şcolit la Berlin
La sfîrşitul lunii septembrie, timp de două săptămâni, ma-
nagerul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, medicul 
Mircea Coadă, a participat la un curs de chirurgie laparo-
scopică mono-orificiară, desfășurat la un centru de cerce-
tare din Berlin.

Sursa: Ziarul de Roman

Filaj la hoţi de 1.000.000 de euro
Procurorii băcăuani au interceptat telefonic, aproape o 
lună, patru infractori nemţeni care, în ultimii doi ani, au 
comis furturi şi tâlhării cu un prejudiciu estimat la aproxi-
mativ un milion de euro. Magistraţii au făcut publice inter-
ceptările în acest dosar.

Sursa: Realitatea Media

Salubritas răspunde de viitoarea deszăpezire
Societăţii Salubritas i-au fost impuse noi condiţii pentru 
a-şi desfăşura activitatea de deszăpezire în municipiu, 
după ce a preluat această sarcină de la firma Romprest, 
care a abandonat contractul încheiat cu primărie în urmă 
cu trei ani.

Sursa: Realitata Media

VIP-uri controversate, printre care şi celebrul 
Aurelian Şoric, se înghesuie la Iaşi să dea 
examen pentru admiterea în avocatură
Fostul şef al Poliţiei Neamţ şi un fost procuror condamnat 
pentru luare de mită şi fals ţintesc la roba de avocat.

Sursa: Adevărul 
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Şoric insistă să devină avocat
Fostul şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Neamţ s-a 
înscris pentru examenul de intrare în barou. Anul trecut, el 
a picat ruşinos, la evaluarea cunoştinţelor juridice.

Sursa: Realitatea Media

Propunere a profesorilor, via sindicate: Ad-
mitere în liceu pe bază de concurs
Cadrele didactice membre a celor trei mari confederaţii 
sindicale din învăţământul preuniversitar (FSLI, Federaţia 
Educaţiei Naţionale şi Federaţia “Spiru Haret”) au ajuns la 
concluzia că ar fi momentul revenirii la o practică la care 
s-a renunţat cu mulţi ani în urmă: organizarea concursuri-
lor de admitere în clasa a IX-a de liceu.

Sursa: Realitatea Media

Elevi doar cu numele
17 copii din satul Vlădnicele, comuna Stăniţa, nu au venit 
deloc, sau au venit sporadic la şcoala unde sunt înmatri-
culaţi (cea din satul Veja) pentru că nu au avut mijloc de 
transport. De astăzi, situaţia se va rezolva - afirmă profe-
soara Angela Cârlescu (directoarea şcolii coordonatoare la 
nivel de comună).

Sursa: Realitatea Media

Infarct la volan
Un bărbat de 58 de ani, din comuna Grumăzeşti, a decedat, 
în noaptea de 1 spre 2 octombrie, după ce a făcut infarct în 
timp ce conducea un autoturism.

Sursa: Realitatea Media

Copii în comă alcoolică la Pediatrie
„Să nu se confunde mustul fermentat cu sucul de struguri”, 
a punctat dr. Suzana Constantinescu, medic şef al secţiei 
Pediatrie.

Sursa: Realitatea Media

Nu construiţi imobile în vecinătatea reţelelor 
de electricitate!
Nemţenii sunt sfătuiţi să nu-şi construiască locuinţe în 
imediata vecinătate a reţelelor de energie electrică. Speci-
aliştii E.ON Moldova Distribuţie şi pompierii atrag atenţia 
asupra obligativităţii respectării condiţiilor şi distanţelor 
minime de amplasare a construcţiilor faţă de echipamen-
tele şi componentele sistemului de distribuţie a energiei 
electrice. Amplasarea construcţiilor în vecinătatea reţele-
lor de distribuţie fără respectarea cerinţelor legale poate 
duce la incidente cu urmări deosebit de grave, precum pa-
gube materiale, rănirea sau chiar decesul unor persoane.

Sursa: Realitatea Media

Problemele curg pe conductă pe strada Izvor
Lucrările la reţeaua de canalizare, aflate într-o continuă 
desfăşurare pe strada Izvor, din cartierul Valea Viei, au 
adus pietrenilor care domiciliază în această zonă mai mul-
te necazuri decât beneficii.

Sursa: Realitatea Media

Ape-nvolburate la Școala Tămășeni
Cadrele didactice se plâng de tratamentul dictatorial al noii 
directoare. Profesoara Angela Curpăn a declarat sec că nu 
are ce comenta la acuzele care i se aduc. ISJ Neamt a de-
marat o anchetă.

Sursa: Monitorul

Cursuri afectate de secetă si vrăghii
DSP a făcut un control în scolile din județ. Din păcate, au 
constatat că în multe unități copiii învață în condiții mize-
re, iar altele stau să cadă pe elevi. Două școli au rămas fără 
autorizatie sanitară.

Sursa: Monitorul

Secretarul cu 3 dosare
Iosif Crețu este judecat în trei dosare, pentru abuz în servi-
ciu contra intereselor publice. Alături de secretar mai sunt 
judecați fostul primar, Filip Azoiței, pădurarul Gheorghe 
Ciucanu si topograful Constantin Pustiu.

Sursa: Monitorul

Podul de la Ion Creangă, rămâne tot în pericol
Legea privind scoaterea din fondul forestier a unui teren 
necesar unei investiții prin care ar fi fost salvat podul a fost 
respinsă. „Ne va costa de ne va rupe. Problema este că noi 
ne-am obisnuit să facem lucrurile care se pot face în 10 
ani, în 20“, a fost de părere deputatul Ioan Munteanu.

Sursa: Monitorul

Bonurile de masă, condiționate de reducerea 
personalului spitalului
Conducerea Sanitas a vrut să afle ce se va întâmpla cu ti-
chetele de masă ale angajaților.  Managerul a condiționat 
tichetele de pensionarea a circa 100 de oameni si de pleca-
rea cadrelor medicale de la Bicaz.

Sursa: Monitorul

•	 Diverse

Spirometrii gratuite de Ziua Pneumologiei
Miercuri, 3 septembrie, în România este marcată Ziua 
Pneumologiei. Pentru a scoate în evidență acest eveni-
ment, Asociația Piatra Soarelui, din Roman, organizează, 
la sediul său din strada Costache Negri, nr. 2, o campa-
nie de spirometrii gratuite, pentru depistarea precoce a 
afecțiunilor pulmonare.

Sursa: Ziarul de Roman

“Oktoberfest” la Roman la “Ograda Căruţe-
lor”
Administrația locală a inaugurat, luni, “Ograda căruțelor”, 
un spațiu situat pe strada Aprodu Arbore, unde se vor co-
mercializa alimente și produse agricole. În ziua inaugurării, 
organizatorii și-au propus să ofere vizitatorilor ambianța 
de “Oktoberfest”, cinstindu-i cu mici, bere, vin sau suc, at-
mosfera fiind întreținută de o formație de muzică populară.

Sursa: Ziarul de Roman
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Bursele Marsat se reiau din luna octombrie
Nouă elevi și studenți merituoși proveniți din familii cu 
posibilități financiare reduse vor primi și în acest an școlar 
burse de studiu din partea Marsat.

Sursa: Ziarul de Roman

Expoziţie temporară la Muzeul de Artă din 
Roman
Muzeul de Artă din Roman găzduiește expoziția tempo-
rară de artă plastică semnată de pictorul bârlădean Nelu 
Grădeanu.

Sursa: Ziarul de Roman

Cursuri de limbi străine, la Biblioteca Jude-
ţeană „G. T. Kirileanu” 
Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ, în colabo-
rare cu Fundaţia Culturală „G. T. Kirileanu”, organizează, 
în perioada 8 octombrie 2012 – 5 februarie 2013, o gamă 
variată de cursuri de limbi străine pentru adulţi, destinate 
persoanelor interesate în iniţierea sau aprofundarea unei 
limbi străine: Engleză – nivel începător (două grupe), En-
gleză – nivel intermediar (două grupe), Franceză – nivel 
intermediar, Germană – nivel începător, Germană – nivel 
intermediar, Italiană – nivel începător.

Sursa: Ziar Piatra Neamţ

„Nu se poate cu de toate”, un eveniment mar-
ca Tudor Gheorghe la Casa de Cultura a Sin-
dicatelor
“Nu se poate cu de toate”, evenimentul pe care maestrul 
Tudor Gheorghe ni-l pregateste pe data de 12 octombrie, 
va prezenta auditoriului un Caragiale autentic: “textul 
la Caragiale este esențial… Fără trucuri exterioare, fără 
invenții, fara farafaslâcuri…”.
“Textul domnului Caragiale trebuie doar sa fie spus. Nu 
se interpreteaza! De aceea va fi un șoc, pentru că eu voi 
spune textele lui Caragiale așa cum le spun pe cele ale lui 
Sorescu. Nu trebuie sa faci absolut nimic. De ce trebuie să 
joci teatru? Să te strâmbi?”. 

Sursa: Ziar Piatra Neamţ 

Oktoberfest la Roman
Cel mai mare festival de bere din lume, Oktoberfest din 
Germania, are un frăţior mai mic şi la Roman.

Sursa: Realitatea Media

Fotbal - FC Ceahlăul / Ceahlăul, în vizită la 
asistaţii Centrului “Pietricica”
Jucătorii, antrenorii şi conducătorii echipei pietrene de fot-
bal Ceahlăul n-au grijă doar de propriile interese pentru 
linia de clasament a întrecerii Ligii 1 sau de grijile unui 
parcurs cât mai lung în Cupa României.

Sursa: Realitatea Media

Campionat militar de orientare în pădurea 
Dealu Mărului
Unităţile militare din municipiul Roman vor organiza 

Campionatul militar de orientare în teren, în perioada 3-5 
octombrie, în pădurea de la Dealu Mărului. Este vorba des-
pre faza pe divizie a campionatului militar de orientare, 
atât la categoriile feminin, cât şi la masculin. La competiţie 
şi-au anunţat participarea 50 de cadre militare din Moldo-
va şi din Dobrogea.

Sursa: Realitatea Media

Lipsurile financiare ruinează potenţialul tu-
ristic al cetăţii Petrodava
Ar fi trebuit să reprezinte cel mai important obiectiv turis-
tic al municipiului Piatra-Neamţ, în schimb timpul şi ne-
păsarea au fost neîndurătoare cu cetatea dacică Petrodava, 
de la Bâtca Doamnei. Aflată în administrarea autorităţilor 
locale, cetatea Petrodava se degradează pe zi ce trece iar 
principala cauză este lipsa banilor pentru derularea unei 
investiţii în reabilitarea sa.

Sursa: Realitatea Media

Expoziţie de pictură: Remember Eugen Cră-
ciun
În perioada următoare, în Galeria de Artă “Lascăr Vorel” 
vor putea fi admirate câteva dintre tabolurile realizate de 
Eugen Crăciun. Acestea vor face parte dintr-o expoziţie 
initulată “Remember - la 90 de ani de la naşterea artis-
tului”. Cu ocazia vernisajului programat mâine, de la ora 
17.00, va fi prezentat şi albumul monografic “O nouă di-
recţie în arta modernă românească”.

Sursa: Realitatea Media

ŞTIRI TV

•	 Politic	Administrativ	

Purtător de cuvânt avansat șef de Ocol
Locul de șef al Ocolului Silvic Tîrgu Neamț, lăsat liber de 
Traian Humulescu, pentru a fi viceprimar în orașul de sub 
cetate are un nou titular. E vorba de inginerul silvic Viorel 
Timișescu, fost până ieri, purtător de cuvânt al Direcției 
Silvice. Silvicultorii au început deja să și prevadă o ascen-
siune pe scena politică pentru inginerul Timișescu, Ocolul 
Silvic mai având antecedențe ca rampă de lansare.  Actu-
alul Senator Ovidiu Mărcuțeanu a fost și el șef de Ocol la 
Tîrgu Neamț, ba și purtător de cuvânt la Direcția Silvică. 
Rămâne de văzut dacă și Timișescu va proceda la fel. 

Sursa: TV M  Neamt

Candidați pentru ADR Neamț
Cele trei partide care formează Alianța România Dreap-
tă nu au semnat încă nici un protocol la nivel județean. 
O întâlnire între conducerile celor trei formațiuni urmând 
să aibă loc la sfârșitul acestei săptămâni. ARD, formată 
din PDL, PNȚCD, Noua Republică și Forța Civică, este 
principalul contracandidat al USL la Alegerile Parlamen-
tare din 9 Decembrie. ADR însă are oameni cunoscuți pe 
listele probabile de candidați. Între aceștia sunt Mircea 
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Pintilie, fostul vicepreședinte al CJ pe colegiul 8 Valea 
Muntelui sau Toader Mocanu, fost prefect și actual senator 
pe Senat Colegiul 1. Filiala Județeană Neamț a partidului 
Noua Republică are conform protocolului Alianței Româ-
nia Dreaptă, dreptul de  a primi un colegiu pentru Camera 
Deputaților. Candidatul PNR Neamț este Raluca Roibu și 
a  obținut deja votul de încredere in Comitetul Executiv 
Național al acestei formațiuni, dar discuțiile finale vor sta-
bili pe ce colegiu va candida.

Sursa: TV M  Neamt

USL Neamț urecheat de sindicate în fața Pre-
fecturii
Aproape 50 de sindicalițti de la Cartel Alfa și de la Petro-
tub Roman au protesta la Prefectură pentru a atrage atenția 
asupra promisiunilor făcute de USL la începutul acestui an 
în privința corectării legislației sociale. Deși se anunța o 
prezență mai numeroasă, sindicaliștii au venit într-un nu-
măr mai mic să își exprime revendicările rezumate pe o 
listă de 6 puncte. 

Sursa: TV M  Neamt

Sindicaliștii au protestat
Ieri 300 de persoane au anunțat pichetarea prefecturii, din 
care făceau parte și agenții de poliție din județul Neamț.  
Însă protestele s-au rezumat la un număr de 50 de per-
soane. Sediul Prefecturii a fost pichetat timp de 2 ore de 
către membrii sindicatelor Fibrex Săvinești, Cartel Alfa 
dar și reprezentanți ai Sindicatului Național al Polițiștilor 
și Personalului Contractual. După o serie de discuții pur-
tate cu prefectul județului, sindicaliștii au fost asigurați că 
doleanțele lor vor fi transmise la centru.

Sursa: EST TV 

Epopeea de la Târgu Neamț
Fostul primar al orașului Târgu Neamț, Decebal Arnă-
utu, se declară atacat din toate părțile. Acesta susține că 
acțiunile de control și audit demarate de către actuala con-
ducere a primăriei au scopul de a-i denigra persoana.

Sursa: EST TV 

Membrii Cartel Alfa şi CNSLR Frăţia au pro-
testat marţi, în faţa Prefecturii împotriva Gu-
vernului USL
Membrii  Cartel Alfa şi CNSLR Frăţia au protestat marţi 
în toată ţara împotriva Guvernului USL. La  Piatra-Neamţ 
peste 70 de sindicalişti au protestat în  faţa Palatului Admi-
nistrativ. Printre revendicări se numără modificarea legii 
dialogului social, crearea de locuri de muncă şi creşterea 
salariului minim pe economie la cel puţin 850lei. Aceş-
tia au adus la cunoştinţa prefectului Neamţ, în calitatea 
de reprezentant al Guvernului USL în teritoriu, revendi-
cările lor. Sindicaliştii mai cer Guvernului USL realiza-
rea unor privatizări care să asigure păstrarea locurilor de 
muncă, creşterea cotei de pensie şi corelarea acestui venit 
cu o modificare a preţurilor. Delegația sindicaliştilor a fost 
primită de prefectul Neamţ, însă discuţiile s-au desfăşurat 

în spatele uşilor închise. Cel mai probabil sindicaliştii cer 
semnarea unui protocol prin care Instituţia prefectului să 
se angajeze în soluţionarea revendicărilor. 

Sursa: Buletin Ştiri 1 TV Neamţ

Agricultorii au intrat în campanie electorală
Până pe 21 octombrie aceştia trebuie să se hotărască pe 
cine aleg să îi reprezinte în cadrul Camerelor Agricole. As-
tăzi a avut loc tragerea la sorţi a ordinii candidaţilor pe 
buletinele de vot, iar în perioada următoare se vor tipări 
buletinele de vot şi se vor organiza secţiile de votare. La 
nivelul judeţului Neamţ vor exista 83 de secţii de votare. 
La vot sunt aşteptaţi la nivel de judeţ peste 30.000 de ale-
gători. Principalul scop al acestor camere este reprezenta-
rea şi promovarea intereselor fermierilor.

Sursa: Buletin Ştiri 1 TV Neamţ

•	 Social

Bani pentru sportul nemțean
Consilierii județeni au aprobat și în ultima ședință cererile 
de sponsorizare venite din partea cluburilor sau asociațiilor 
care susțin activitatea sportivă din Neamț. Astfel, echipa 
de oină seniori de la Clubul Sportiv Biruința Gherăiești a 
primit nu doar 5.000 de lei, cât s-a stabilit inițial, ci 10.000, 
cât s-a cerut, în urma susținerii consilierilor pesediști, în 
numele cărora a vorbit Neculai Puscașu.

Sursa: TV M  Neamt

Păduchi şi amigdalite în şcoli
Prin şcoli se plimbă în voie păduchii şi anginele, infecţii 
contagioase cunoscute în general ca amigdalite. Medicii 
nemţeni au examinat aproape 80.000 de elevi imediat după 
începerea anului şcolar şi centralizarea parţială a datelor 
arată deja că şcoala nemţeană nu este cel mai propice şi 
sănătos mediu pentru elevi. Câteva sute de elevi au fost 
depistaţi cu afecţiuni de natură parazitară sau infecţioasă. 
Pe primele locuri în topul problemelor depistate se află 
pediculoza (adică păduchii) şi anginele (adică inflamaţiile 
infecţioase gen amigdalite).

Sursa: TV M  Neamt

Biblioteca Județeană G. T. Kirileanu în cola-
borare cu fundația culturală cu același nume, 
organizează în perioada 8 octombrie 5 fe-
bruarie 2013  cursuri de limbi străine pentru 
adulți
Vor fi organizate două grupe la engleză nivel începător tot 
atâtea pentru nivel intermediar și una de franceză nivel 
intermediar, germană nivel începător și intermediar, ita-
liană nivel începător. Cursurile vor avea loc de două ori 
pe săptămână cu excepția cursului de germană care va fi 
săptămânal pentru nivelul intermediar. Durata cursurilor 
este între 32 și 48 de ore iar o ședință de curs durează o 
oră sau două. Costul unui curs este între 133 lei și 150 lei 
de persoană.

Sursa: TV M  Neamt 
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Spitalul Bicaz pași pentru redeschidere
Redeschiderea spitalului din Bicaz este condiționată de 
achitarea datoriilor vechi ale unității, în sumă de 7 miliarde 
de lei vechi. Deplasarea consilierilor Ministrului Sănătății 
la unitatea din orașul de sub Baraj pare să fi fost o idee 
încurajatoare, câtă vreme s-a constatat la fața locului că 
spitalul se prezintă în condiții bune pentru repunerea în 
funcțiune. Șeful legislativului județean le-a spus consilie-
rilor, în deschiderea ședinței de vineri, că sunt 99% șanse 
ca spitalul orășenesc să se redeschidă.

Sursa: TV M  Neamt

Polițiști sancționați de polițiștii rutieri
Toleranță zero față de polițiștii care încalcă legea. Șeful 
Poliției Rutiere Neamț are și cifre care îi susțin afirmația. 
Astfel, numai în acest an, aproape un polițist nemțean din 
10 a fost sancționat de colegii de la circulație. Asta înseam-
nă puncte de penalizare dar și amenzi plătite de polițiștii 
nemțeni. 4 dintre ei au rămas chiar fără permis. 

Sursa: TV M  Neamt

După hoții de fier vechi
Jandarmii din Piatra-Neamț sunt pe urmele unor in-
divizi specializați în furtul de fier vechi. Hoții au dat 
ultima lovitură ieri dimineață, furând mai multe bare 
de fier. Au reușit să dispară cu puțin înainte de apariția 
jandarmilor.

Sursa: EST TV

Ai dreptul, n-ai dreptul
Festivitățile care au avut loc la deschiderea anului 
școlar au ajuns motiv de dispută între consilierii locali 
din Târgu Neamț. Cauza? Aleșii și-au împărțit cu greu 
dreptul de a ține cuvântările. De aici și până la discuții 
aprinse în cadrul ședinței legislativului nu a mai fost 
decât un pas.

Sursa: EST TV 

Deficitul de personal sanitar poate ucide!
Lipsa personalului din unitatile sanitare poate duce ori-
când la producerea unor tragedii iremediabile.  Aceasta 
este concluzia care se poate trage din semnalul de alar-
mă tras de doctorul Iosif Koszeghi, preşedintele Filialei 
Neamţ a Colegiului Medicilor.

Sursa: TV M Neamț
Expoziţie Remember Eugen Crăciun
Marcând şi la Piatra neamţ 90 de ani de la nasterea artistu-
lui, Uniunea Artiştilor Plastici – filial Neamţ şi Complexul 
Muzeal Neamţ şi-au dat mâna pentru a organiza expoziţia 
Remember Eugen Crăciun.

Sursa: TVM Neamț

Ora de sport pe bani
Medicii de familie, în special cei din mediul rural, au o 
nouă nemulțumire. Ei susțin că tot mai mulți profesori au 
început să ceară de la elevi adeverințe medicale din care să 

rezulte că sunt apți pentru a efectua orele de educație fizi-
că. Nemulţumirea medicilor e completată de nemulţumirea 
părinţilor – considerând că eliberarea acestor adeverinţe 
exceed pachetul de servicii medicale gratuite, unii medici 
cer bani pentru ele, astfel că, evident că acest demers îi 
irită pe părinţii care constată că şcoala e tot mai scumpă.

Sursa: TVM Neamț

Un bărbat de 58 de ani a murit la volanul ma-
şinii sale în timp ce se îndrepta spre spital
Un grav accident de circulaţie soldat cu moartea unei 
persoane s-a petrecut azi noapte în apropiere de Târgul 
Neamţ. Un bărbat de 58 de ani a murit la volanul maşini 
sale în timp ce se îndrepta spre spital. Cel mai probabil 
inima bărbatului a cedat iar acesta a pierdut controlul vo-
lanului şi s-a oprit într-un gard. Accidentul s-a petrecut  în 
localitatea Topoliţa, la puţin după miezul nopţii. Oamenii 
spun că bărbatului i s-a făcut rău şi s-a urcat la volan pen-
tru a ajunge la spital. La un moment dat a pierdut controlul 
asupra maşinii sale şi s-a izbit violent în gardul unei case. 
Localnicii care au ajung la faţa locului l-au găsit pe bărbat 
mort. O anchetă a fost demarată de poliţişti pentru a stabili 
cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.
Trupul neînsufleţit a fost transportat la Institutul de Medi-
cină Legală, iar în urma necropsiei medicii vor putea sta-
bili cauza decesului. La ora producerii accidentului în zonă 
nu se afla nimeni şi nu s-au înregistrat alte victime.
În urmă cu două zile la Zăneşti, un alt şofer a ieşit cu maşi-
na de pe şosea şi s-a izbit violent în doi localnici care erau 
pe o bancă în faţa casei. Ambii au decedat luni dimineaţă 
din cauza hemoragiei şi a traumatismelor multiple.

Sursa: Buletin Ştiri 1 TV Neamţ

Lipsa de interes a medicilor de familie nem-
ţeni întârzie Programul Naţional de depistare 
a cancerului de col uterin
Medicii de familie tratează cu indiferenţă Programul Na-
ţional de Depistare a Cancerului de col uterin. Nici unul 
dintre cei care trebuia să depună documentaţia necesară 
pentru a intra în program nu a făcut acest lucru. Direcţia 
de Sănătate Publică Neamţ face un nou apel către aceştia 
să demareze procedurile necesare pentru ca femeile să îşi 
poată efectua gratuit testul Babeş Papanicolau. Acest pro-
gram este deja operaţional în zeci de judeţe din ţară. Din 
păcate judeţul Neamţ nu se află încă pe listă. Pentru ca 
programul să demareze medicii de familie trebuie să fie în-
scrişi în cele trei reţele de spitale din Roman, Piatra Neamţ 
sau Târgu Neamţ. Până în prezent nici unul din cei 100 de 
medici de familie care s-au arătat interesaţi să se înscrie în 
program, nu a intrat în relaţie contractuală cu unul din cele 
3 spitale. Prin urmare DSP Neamţ le cere acestora să se 
adreseze în cel mai scurt timp posibil serviciilor medicale 
din Piatra-Neamţ, Roman şi Târgu Neamţ. 

Sursa: Buletin Ştiri 1 TV Neamţ

Comisarii pentru protecţia consumatorilor au 
oprit de la comercializare hârtie igienică în 
valoare de peste 100.000 lei
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Practic toate produsele cercetate au fost scoase de pe raf-
turi pentru deficienţă de depozitare, etichetare sau informa-
re a consumatorilor. S-au efectuat controale la mai multe 
puncte de vânzare din judeţ unde se comercializează hârtie 
igienică, prosoape igienice, batiste de hârtie şi alte pro-
duse din hârtie în valoare de aproape 600.000 lei. Agenţii 
economici care nu au respectat legea au fost sancţionaţi cu 
amenzi sau au primit avertismente. În perioada următoare 
producătorii vor trebui să îşi schimbe toate ambalajele ne-
conforme, însă la nivel naţional s-a convenit comercializa-
rea cu ambalajele actuale până la epuizarea stocului. 

Sursa: Buletin Ştiri 1 TV Neamţ

Congresul European de Turism va avea loc la 
Piatra-Neamţ între 7-10 octombrie
Aproximativ 250 de invitaţi sunt aşteptaţi să participe la 
Congresul European de Turism la Piatra-Neamţ care va 
începe la sfârşitul acestei săptămâni. Atât oaspeţii din stră-
inătate cât şi pietrenii vor putea participa la deschiderea 
oficială care va avea loc duminică în zona Curţii Dom-
neşti, la ora 19.00 Evenimentul va marca şi inaugurarea 
Complexului Istoric restaurat. Pe lângă pachetele turistice 
atractive sunt prevăzute şi câteva workshop-uri şi semina-
rii tematice. Luni 8 octombrie va avea loc o conferinţă la 
Sala Polivalentă din Piatra-Neamţ, iar marţi 9 octombrie, o 
expoziţie cu vânzare destinată publicului larg. 

Sursa: Buletin Ştiri 1 TV Neamţ

•	 Diverse

Aproape zilnic, medicii sunt solicitaţi să sal-
veze persoane intoxicate cu monoxid de car-
bon
Pacienţii au de suferit după ce intră în locaţii în care păs-
trează mustul. Medicii trag un semnal de alarmă şi spun 
că din acest motiv se poate ajunge foarte uşor la deces. 
Gospodarii din toate părţile judeţului au tehnici diferite de 
fabricare a vinului. O regulă importantă trebuie respecta-
tă cu stricteţe: fermentarea mustului să se facă în spaţii 
aerisite. Depozitate în spaţii închise, damigenele în care 
fermentează vinul pot deveni un adevărat pericol. Gazele 
emanate sunt extrem de nocive şi pot provoca intoxicaţii 
grave. Unii nemţeni au ajuns la spital în urma unor astfel 
de evenimente, iar medicii nu au mai avut ce face pentru 
a le salva viaţa. Medicii spun că dioxidul de carbon este 
imposibil de sesizat, riscul fiind cu atât mai mare cu cât 
timpul de expunere în încăperile în care fermentează mus-
tul este mai mare. Afectaţi de intoxicaţii sunt cei care au 
probleme respiratorii, cardiace şi neurologice.

Sursa: Buletin Ştiri 1 TV Neamţ

Fotbaliştii de la Ceahlăul Piatra-Neamţ s-au 
aflat astăzi alături de cei de la Căminul pentru 
Persoane Vârstnice din Piatra-Neamţ
Sportivii le-au oferit acestora pachete cu alimente şi le-au 
făcut urări de suflet. 30 de fotbalişti ai clubului alături de 
staff şi preşedintele clubului au dorit să marcheze astfel 
Ziua Vârstnicului. Sportivii au avut parte de o primire căl-

duroasă şi au fost răsplătiţi cu aplauze. 
Sursa: Buletin Ştiri 1 TV Neamţ

Odată cu deschiderea anului universitar au 
început cursurile şi la Şcoala Populară de 
Arte Carmen Saeculare din Piatra Neamţ
Peste 150 de pietreni de toate vârstele vor învăţa să picte-
ze, să cânte sau să joace teatru alături de specialiştii cen-
trului. În programa Şcolii pentru acest an sunt cursuri de 
pian şi canto clasic, chitară, canto popular, pictură, Unii 
din cursanţi ajung la performanţe deosebite. 

Sursa: Buletin Ştiri 1 TV Neamţ

Cutremur devastator la Târgu-Neamţ 
Autorităţile târg-nemţene au organizat un exerciţiu cu un 
scenariu dramatic, au vrut să vadă cum reacţionează local-
nicii în cazul unui cutremur de 7,2 pe scara Richter care 
s-ar resimţi puternic în Târgul-Neamţ. Exerciţiul a avut 
loc în Curtea Spitalului Sf. Dimitrie. Pompierii, jandarmii, 
salvarea au fost pezenţi. S-a presupus că o parte a clădirii 
spitalului a luat foc şi s-a prăbuşit iar zeci de bolnavi au 
rămas captivi în saloane. Insă realitatea este cu totul alta. 

Sursa: Buletin Ştiri 1 TV Neamţ
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