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De ce să candideze anonima Lavinia Şandru 
în Neamţ?
Zvonurile Conform cărora Lavinia Şandru ar urma să 
candideze pe un colegiu din Neamţ nu sunt agreate. 
La redacţia ziarului Monitorul s-au primit telefoane 
în care se spunea că aceasta nu are nimic în comun cu 
ţinutul Neamţului.

Sursa: Monitorul

Ponta pune punct bâlbelor din USL Neamţ
Toţi cei 9 candidaţi ai USL Neamţ (PNL, PSD, PC) 
şi doi ai UNPR vor fi lansaţi pe 17 octombrie la Bu-
cureşti. În cele două săptămâni care au rămas până la 
lansare, nimic nu se poate reîmpărţi, chiar dacă şeful 
liberalilor nemţeni insită că nu e definitivată împărţi-
rea colegiilor.

Sursa: Ceahlăul

Ştefan o invită pe Udrea să candiideze la 
Neamţ
Fostul ministrul al Dezvoltării şi Turismului, Elena 
Udrea, a fost invitată de ieri, public, de Gheorghe 
Ştefan să candideze pe unul din colegiile nemţene, la 
alegerile parlamentare din decembrie 2012.

sursa: Ceahlăul

Candidaţi nemţeni, banii jos!
Fiecare dintre cei care candidează la Parlament, tre-
buie să facă rost de 35 milioane de lei vechi. Cel puţin 
154.000 lei ar urma să intre în conturile Autorităţii 
Electorale Permanente de la candidaţii nemţeni, pen-
tru alegerile din decembrie, dacă luăm în calcul patru 
construcţii politice, ARD, USL, PPDD şi PRM, fieca-
re cu câte 11 candidaţi, câte 3 pentru Senat şi 8 pentru 
deputaţi.

Sursa: Ceahlăul

S-a născut ARD Neamţ
Alianţa România Dreaptă ( PNŢCD, Forţa Civică şi 
Noua Republică) s-a realizat la Neamţ, a anunţat ieri 
Gheorghe Ştefan, care a  şi prezentat întelegerile pen-
tru alegerile parlamentare din 9 decemrie.

Sursa: Ceahlăul

Alegerile se amână până la noi ordine
După definitivarea listelor şi tragerea la sorţi a poziţi-
ilor pe buletinele de vot, alegerea celor 25 de membri 
ai Colegiului Judeţean al Camerei Agricole Neamţ 
trebuia să intre în linie dreaptă. Practic, imediat trebu-
ia să se intre în campania electorală.

Sursa: Ceahlăul

Constantin Iacoban, cuminţenia întruchipată 
a administraţiei politice
Potrivit declaraţiilor de avere, de interese şi de intere-
se personale, Constantin Iacoban, aflat la primul ma-
dat de pe listel UNPR, dar cu trei “recidive” la masa 
CJ Neamţ, pare a fi un om la loul lui, chiar dacă asta 
înseamnă un apartament, o casă de vacanţă şi o maşi-
nă luată în rate, pe firmă.

Sursa:Mesagerul

Primarul Perică Şchiopu răspunde acuzaţii-
lor advesarilor politici
Materialul prezentat in ziarul Mesagerul redă cu fide-
litate acuzaţiile aduse de Titi Osaciuc şi Ion Buţurcă, 
la adresa primarului din Bârgăoani, Petrică Şchiopu, 
precum şi răspunsurile acestuia din urmă.

Sursa: Mesagerul

Conferința de presă PDL Neamț
Astăzi a avut loc o conferinţă de presă a PDL în care au 
anunţat că Elena Udrea poate să vină să  îşi  aleagă orice 
colegiu din Neamţ, ceea ce înseamnă că nici o candidatură 
nu este sigură pentru PDL-iști şi aliaţi. Totul e la mâna lui 
Gheorge Ştefan şi Elena Udrea, dar ar fi foarte interesant 
de văzut cum ar fi dacă doamna Udrea ar vrea un colegiu 
cum este cel al doamnei Mihaela Stoica sau al altui candi-
dat care e convins 99% ca este de neclintit .

Sursa: Ziar Piatra Neamţ

Domnul Culiţă Tărâţă, presedinte al CJN um-
blă pe la Bucureşti să deschidă un spital care 
nu a fost închis
Domnul Culită Tărâţă, președinte al CJN umblă pe la Bu-
curesti să rezolve o problema care în acte nu există. Vrea să 
redeschidă spitalul de la Bicaz, spital închis în urma unor 
şmecherii locale. Sperăm că domnul preşedinte al CJN să 
se enerveze destul de tare şi să spună public cine şi-a băgat 
coada şi a lăsat fără asistenţă medicală Valea Muntelui.
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Sursa: Ziar Piatra Neamţ
Gheorghe Ştefan, invitație pentru Elena 
Udrea
Întrebat ”pe şleau” dacă Elena Udrea va veni să candideze 
pe un colegiu din Neamț la parlamentarele din 9 decembrie, 
Gheorghe Ștefan a răspuns, tot pe șleau, că i-ar face plă-
cere să susțină fostul ministru al Dezvoltării și Turismului: 
”Din punctul meu de vedere, personal dar și ca președinte 
al PDL Neamț, am fi onorați dacă doamna Udrea ar alege 
să candideze pe un colegiu din Neamț. Este ministrul care, 
după ’90, a făcut cel mai mult pentru județul Neamț. Pro-
iectele care au fost în județ s-au derulat sub egida MDRT. 
Chiar pot să-i fac, cu acest prilej, o invitație publică doam-
nei Udrea, să vină să candideze la Neamț. Eu personal sunt 
total de acord. Chiar îi fac o invitație publică să candideze 
la Neamț și aș dori să aflu și poziția ei, ca lucrurile să fie 
clare și să nu mai existe speculații”.

Sursa: Mesagerul 

Monica Macovei cerne candidaţii PDL prin 
etică
PDL Neamț și-a stabilit, cu titlu provizoriu, candidații pe 
care vrea să-i arunce în parlamentarele din decembrie. 
Gheorghe Ștefan a declarat astăzi că lista nu este defini-
tivă, ci trebuie analizată și aprobată prin cel puțin două 
filtre de partid. Unul este comisia de etică, prezidată de 
Monica Macovei, celălalt este Colegiul Director. Potri-
vit liderului PDL Neamț, Monica Macovei a primit deja 
propunerile spre analiză din punct de vedere al eticii. Vor-
bim aici de cei 6 parlamentari actuali ai PDL (care, până 
la proba contrarie, își păstrează candidaturile pe colegii-
le actuale), respectiv Stelian Ghiță (colegiul 1 deputați), 
Mihaela Stoica (2 Deputați), Marius Neculai (4 Deputați, 
dacă nu vine Elena Udrea), Adrian Rădulescu (6 Deputați), 
Marius Rogin (7 Deputați) și Toader Mocanu (1 Senat). 
Nominalizații pentru celelalte colegii sunt Claudiu Stafie 
(3 Deputați), Dionisie Dumitrașcu (5 Deputați), Mircea 
Pintilie (8 Deputați), Simion Maftei (2 Senat) și Laurențiu 
Dulamă (3 Senat).

Sursa: Mesagerul 

Elena Udrea invitată să candideze la Neamţ
Președintele PDL Neamț, Gheorghe Ștefan, și președintele 
PDL Roman, Laurențiu Dan Leoreanu, confirmă invitația 
transmisă fostului ministru Elena Udrea de a candida la 
alegerile parlamentare din 9 decembrie pe un colegiu din 
județ.
Miercuri, la Piatra-Neamț, președintele PDL Neamț, Ghe-
orghe Ștefan, și președintele PDL Roman, Laurențiu Dan 
Leoreanu, au participat la o conferință de presă privind lis-
ta candidaților acestei formațiuni politice pentru alegerile 
parlamentare din 9 decembrie.

Sursa: Ziarul de Roman

Consiliu de Administraţie nou la Spitalul de 
Psihiatrie	
Începutul lunii octombrie a adus un Consiliu de 

Administrație nou la Spitalul de Psihiatrie “Sfîntul Nico-
lae” din Roman. La începutul acestei săptămâni a avut loc 
ședința de constituire, ședință în care a fost prezentat și 
raportul de activitate al conducerii instituției.

Sursa: Ziarul de Roman

Ştefan o invită pe Udrea să candideze în 
Neamţ
PDL şi-a anunţat propunerile de candidaţi. În două colegii 
vor candida reprezentanţii PNŢCD/Forţa Civică şi Noua 
Republică. Dintre actualii parlamentari, Adrian Rădulescu 
nu mai candidează în Neamţ.

Sursa:Realitatea Media

Dumitru Acatrinei şef la ARR
Liberalii nemţeni îşi impun, uşor dar sigur, oamenii proprii 
pe funcţiile de conducere la deconcentrate. PNL şi-a adju-
decat şi funcţia de la Autoritatea Rutieră Română.

Sursa: Realitatea Media

De săptămâna viitoare: Infochioşcurile stra-
dale vor fi funcţionale
Miercuri, la sediul Primăriei Piatra-Neamţ s-a pus punct 
final unui proiect cu o valoare de 5,7 milioane de lei: cel 
destinat facilitării accesului la informaţiile Primăriei Pia-
tra-Neamţ prin intermediul internetului.

Sursa: Realitatea Media

Asistenţa medicală şcolară monitorizată de 
Consiliul Local
Dacă până în prezent autorităţile locale nu se băgau în 
treburile asistenţilor medicali şcolari, de această sarcină 
ocupându-se strict serviciul de profil din cadrul Primăriei 
Piatra-Neamţ, de acum înainte se cam schimbă treburile.

Sursa: Realitatea Media

Udrea, la Neamț
„Îi fac o invitatie domnei Elena Udrea să vină si să candi-
deze într-un colegiu din Neamt“, a declarat Gheorghe Ste-
fan, presedintele PDL Neamt. Județul a beneficiat de fon-
duri substanțiale în perioada în care Udrea a fost ministrul 
Dezvoltării. De aceeasi părere este Laurențiu Leoreanu, 
primarul Romanului. Se pare că deputatul Marius Neculai 
va demisiona si va trece în barca USL, la PSD. 

Sursa: Monitorul

Politicienii perdanți fac coadă la PP-DD
Mai multi politicieni care au pierdut cursa în interiorul par-
tidelor lor pentru o candidatură la parlamentare îsi caută 
locuri în alte formatiuni politice. Sursele noastre arată că 
nume grele din politică îsi doresc să candideze din partea 
PP-DD. Mihai Fărcășanu a confirmat că a avut discuții pe 
această temă, însă a refuzat să facă publice numele persoa-
nelor .

Sursa: Monitorul
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•	 Social	

Comisarul Catană rămâne tot cu 1,7 miliarde 
lei
Magistraţii Judecătoriei Oneşti s-au pronunţat în dosarul 
privind accidentul rutier căruia i-a căzut victimă comisarul 
şef Neculai Catană. Dosarul a fost rejudecat la solicitarea 
Tribunalului Bacău, iar noua soluţie diferă foarte puţin de 
prima.

Sursa: Monitorul

Zece kile de opiu, trei ani cu suspendare
Iranianul prins cu drogul la Piatra-Neamţ a fost pus în li-
bertate de judecători. El a înstrăinat opiul unui lucrător sub 
acoperire contra 40. 000 euro.

Sursa: Monitorul

Şcoala populară de artă vă invită să îi treceţi 
pragul
Cursurile se ţin după orar flexibil, în funcţie de cum pot 
ajunge cursanţii, de luni până duminică. Anul acesta se vor 
desfăşura cursuri de pian, canto clasic, actorie, canto popu-
lar, chitară, orgă şi percuţie.

Sursa: Monitorul

A vrut să mituiască 2 poliţişti cu 20.000 de 
dolari
Judecătorii l-au iertat şi i-au dat închisoare cu suspendare.

Sursa:Ceahlăul

Ministerul Sănătăţii a dat “verde” la angajări 
în spitale
DSP Neamţ a înştiinţat ieri toate unităţile sanitare din ju-
deţ, că Ministreul Sănătăţii a aprobat angajarea de personal 
medico sanitar şi auxiliar în limita cheltuielilor aprobare 
de bugetul pe 2012.

Sursa: Ceahlăul

Protest peste guverne
Prefectul vrea să semneze un protocol cu sindicalişti. 

Sursa: Ceahlăul

Managerul Spitalului cere tichetele pentru 
angajaţi
Dr Ioan Lazăr, managerul SJU Piatra Neamţ, a trimis ieri 
CJ  Neamţ o adresă prin care cere aprobarea pentru majo-
rarea fondului de salarii, astefel încât să le poată acorda 
salariaţilor tichetele de masă restante şi să nu mai existe 
această problemă pe viitor.

Sursa: Ceahlăul

Un scandal UNIC în Neamţ
Un aspect mai puţin cunoscut îl reprezină războiul dintre 
acţionarii principali ai societăţii, război declanşat de pre-
tenţia finanţatorului echipei de volei UNIC, de a hotărî de 
unul singur în privinţa cheltuielilor, contractelor, venituri 
proprii, şi de a-i ignora pe ceilalţi acţionari. La redacţia 

Mesagerul au fost primite documente care îl acuză pe Va-
sile Ouatu de nereguli privind gestionarea societăţii.

Sursa: Mesagerul

Banii pentru Negelschi şi Trifescu
Potrivit situaţiei facturilor şi plăţilor efectuate în perioada 
04.10.2011- 31.05.2012, puse la dispoziţia echipei de con-
trol, a reieşit faptul că SJU Neamţ a aschitat către S.P.A. 
Negelschi& Trifescu, suma de 46.257, 46 lei.

Sursa: Mesagerul

Congresul de turism rural, drum pavat cu 
bune intenţii
Nimeni nu a prezentat opiniei publice cine face parte din 
echipa de organizare şi ce anume recomandă în acest sens. 
Amatorismul de care s-a dat dovadă atarge atenţia. Şi vor-
bim aici de realizări în domeniul tursmului de afaceri, nu 
de turism pe bani publici, nici de tocat bani publici în ac-
ţiuni turistice în restaurantele proprii sau ale prietenilor.

Sursa: Mesagerul

Carpatcement a exploatat calcar fără acte III
În ediţia de astăzi a ziarului Mesagerul este prezentat al 
treilea episod din ciclul nelegiuirilor Carpatcement. 

Sursa: Mesagerul

Cunoscători, feriţi-vă, vine prima pagină din 
proiectul de electrice la Teatrul Tineretului
Prima pagină din proiectul de electrice la Teatrul Tinere-
tului arată gradul de indolenţă al funcţionarilor de la pri-
maria Piatra-Neamţ la lansarea unei lucrări de o asemenea 
anvergură şi importanţă.

Sursa: Ziar Piatra Neamţ

Neînceperea urmăririi în dosarul referendu-
mului
La Parchetul Tîrgu Neamt a fost înregistrat un singur dosar 
vizând infracțiuni la Legea referendumului. A fost finalizat 
cu neînceperea urmăririi penale. Un alt dosar îi vizează pe 
fostul primar Arnăutu si pe fiul acestuia, Dan.

Sursa: Monitorul
Primarul Leoreanu, bursier la Bruxelles
Pe parcursul săptămânii viitoare, primarul Laurențiu Dan 
Leoreanu se va afla la Bruxelles, unde va participa la o 
serie de workshop-uri și colocvii pe tema legislației euro-
pene. Documentele depuse pentru a beneficia de bursă l-au 
poziționat pe edilul romașcan între primii 25 de aleși locali 
din Europa.

Sursa: Ziarul de Roman

Un bătrîn a murit în spital, fiica acuză
Un bătrîn din Gîrcina a murit la Spitalul Roman după ce 
fusese transferat pentru o operație de la Spitalul Județean. 
Fiica din Austria crede că tatăl ei a murit din cauza medici-
lor. Cazul a fost discutat marți în Comisia de malpraxis si 
s-a cerut o expertiză.

Sursa: Monitorul
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Polițist, trei ani pentru trafic cu locuinte ANL
Un angajat al Poliției locale Piatra-Neamț a primit o pe-
deapsă de trei ani de detenție, fără executare. El are de 
achitat daune de 13.500 de euro si 16.470 de lei către șase 
victime cărora le promisese locuinte ANL. 

Sursa: Monitorul

Sprijin masiv pentru investiţii la ţară: credite, 
subvenţii şi finanţări nerambursabile
BCR oferă noi pachete de finanțare fermierilor. Agriculto-
rii ale căror culturi de pe terenurile arabile au fost afectate 
de secetă pot solicita sprijin financiar statului.

Sursa: Ziarul de Roman

Poliția Locală se luptă cu hoții de fier vechi
Într-un sistem de perpetuum mobile, Poliţia Locală se lup-
tă cu hoţii de fier vechi pe care-i tot prinde şi apoi legea le 
dă drumu. Mulţi dintre oameni nu înteleg care e treaba cu 
aceşti hoti şi de ce este atâta zarvă pe aceasa temă.

Sursa: Ziar Piatra Neamţ

Cinci ani de închisoare pentru complicitate la 
furt
Pedeapsa a fost aplicată unei persoane care a efectuat mo-
dificări neautorizate la contoarele de gaze naturale, în ve-
derea facilitării consumului fraudulos. În județul nostru au 
fost identificate 11 intervenții frauduloase la contoarele de 
gaz.

Sursa: Ziarul de Roman

Subvenţii pentru ONG care oferă servicii so-
ciale
Organizațiile non-guvernamentale din Neamț care 
înființează și administrează unități de asistență socială vor 
beneficia de subvenții de la bugetul de stat, în baza Legii 
34/1998.

Sursa: Ziarul de Roman

Avorturi de cinci milioane de euro
Numărul avorturilor spontane a crescut îngrijorător. Aces-
tea produc Ministerului Sănătății cheltuieli de cinci mili-
oane de euro. În județul Neamț, în acest an s-au înregistrat 
495 de avorturi spontane.

Sursa: Ziarul de Roman

Elita chirurgiei româneşti se întâlneşte la 
Neamţ
În luna octombrie, județul Neamț va fi gazda unui eveni-
ment medical de excepție. În perioada 11-13 octombrie, 
la Piatra-Neamț va avea loc a 34-a Reuniune a Chirurgi-
lor din Moldova “Iacomi-Răzeșu” și a șasea Conferință 
Internațională de Chirurgie.

Sursa: Ziarul de Roman

Băncile pun beţe în roate investiţiei america-
ne de la Roman
Investiția americană în deschiderea, la Roman, a unei 

capacități de producție a sacilor pentru airbag-uri, se “îm-
piedică” de o nouă problemă: pregătirea spațiului halelor 
Fontax, unde se va realiza fabrica, necesită cheltuieli mari, 
ce pot fi acoperite de deținătorul spațiilor doar printr-un 
credit bancar. Condițiile de rambursare a creditului sunt, 
însă, draconice: ratele la un astfel de credit nu ar putea fi 
acoperite de chiria încasată de la investitorul american.

Sursa: Ziarul de Roman

Ungurii vor 20 de camionagii nemţeni
O firmă de transporturi din localitatea Szekesfehervar/
Ungaria, şi-a manifestat intenţia oficială (prin intermediul 
reţelei paneuropene a locurilor de muncă - EURES) de a 
angaja pe perioadă nedeterminată 20 de camionagii din 
judeţul Neamţ. Asta ar fi vestea bună. Vestea şi mai bună 
este că nu se cer cunoştinţe de limbă străină, şi că salariile 
lunare oferite sunt de 1.200 de euro.

Sursa:Realitatea Media

Primăria Girov îi “judecă” pe judecători
Printr-o adresă trimisă Prefecturii, edilul Vasile Olaru şi 
secretara Adriana Roca afirmă că magistraţii Secţiei Civile 
a Tribunalului Neamţ au greşit când i-au dat dreptate unui 
sătean care-şi cerea pământul înapoi. Mai mult, cei doi sta-
bilesc “adevărul” în toată această situaţie, ignorând mai 
multe sentinţe definitive şi irevocabile.

Sursa: Realitatea Media

Spitale acreditate pentru screening-ul cance-
rului de col uterin
Veşti bune pentru nemţencele care doresc să-şi facă testul 
pentru depistarea cancerului de col uterin. Până la sfârşitul 
acestei luni, ele vor avea posibilitatea de a-şi face gratuit, 
testul Babeş - Papanicolau în cadrul unui program naţional 
de screening ce se va derula pe o perioadă de cinci ani.

Sursa: Realitatea Media

Până pe 10 octombrie, Primăria aşteaptă ce-
rerile pentru reabilitarea termică
Pietrenii ce locuiesc la bloc şi nu i-a ţinut punga să-şi izo-
leze termic locuinţele, o pot face cu ajutor din partea Uni-
unii Europene şi de la bugetul local.

Sursa: Realitatea Media

E oficial! Atac la buzunare!
Anul viitor va începe cu preţuri mai mari la carburanţi, cu 
o taxă de poluare auto mai mare, cu băuturi şi ţigări mai 
scumpe. Pe lângă acestea, se va adăuga energia electrică şi 
termică cu preţuri mai mari, iar de aici toate costurile vor 
deveni şi mai usturătoare pentru buzunarele cetăţenilor şi 
aşa afectate de scumpiri repetate. Toate produsele pentru 
care sunt percepute accize vor fi mai scumpe de anul viitor, 
deoarece cursul de schimb al euro după care vor fi calcu-
late accizele în 2013 este mai mare cu 5,16 la sută faţă de 
cel utilizat în acest an.

Sursa: Realitatea Media
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Mai mulţi beneficiari, mai puţine beneficii
Decizia guvernului de a introduce şomerii neindemniza-
bili, veteranii de război şi foştii lucrători din detaşamentele 
militare de muncă printre beneficiarii de alimente gratui-
te oferite din partea Uniunii Europene a ridicat la 70.128 
numărul nemţenilor incluşi în programul social “Alimente 
pentru nevoiaşi”. În aceste condiţii, cantităţile de alimente 
care vor reveni fiecărui beneficiar în parte vor scădea faţă 
de cele calculate iniţial - când pe liste se regăseau 69.221 
de nemţeni.

Sursa: Realitatea Media

Bani pentru Sănătatea nemţeană
La sfârşitul săptămânii trecute, Casa de Asigurări de Sănă-
tate a primit, prin rectificare bugetară, suma ce va împărţită 
furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractu-
ale cu instituţia.

Sursa: Realitatea Media

Persoanele cu handicap, bătaia de joc a sofe-
rilor
Persoanele cu handicap au dreptul la transport gratuit, în 
limita a șase călătorii pe an. Din păcate, unele firme refuză 
abuziv să-i ia pe oameni în mașini, din comoditate, dar si 
pentru bani . DGASPC Neamt susţine că va avertiza aceste 
firme, iar în cazul în care nu se vor conforma, le va rezilia 
contractele.

Sursa: Monitorul

CJ si-a înfipt „dinții“ în Spitalul de Psihiatrie 
Roman
Şeful Consiliului de Adminstraţie al Spitalului de Psihia-
trie este un stomatolog. Unitatea sanitară romașcană are un 
deficit de personal de peste 40%.

Sursa: Monitorul

•	 Diverse

Agrotrade organizează Ziua câmpului 2012
Evenimentul va avea loc pe 5 octombire, pe DN 15 Roman 
Piatra -Neamţ, în Dulceşti, Ziua Câmpului. Vor fi prezente 
firmele Makhteshim, Agan, KWS, IKB Leasing, Massey 
Fergusson, Unia.

Sursa: Monitorul

Starea învăţământului se dicută la Sinaia
Inspectorul general Viorel Stan a declarat că va fi discutată 
şi soarta investiţiilor sistate din lipsă de fonduri.

Sursa: Monitorul

Bilete de tratament în plină toamnă
Casa Naţională de Pensii a alocat judeţului Neamţ cel de-
al treiprezecelea lot de bilete în staţiunile balneare, alte 
210 locuri în staţiuni fiind puse ieri la dispoziţia Casei de 
Pensii Neamţ spre a fi distribuite. Numărul biletelor aloca-
te este mai mic decât în precedenta serie şi mult mai mic 
decât în seriile din sezonul estival. De astăzi, pensionarii 

care au solicitat bilete în această perioadă ar face bine să se 
intereseze dacă nu cumva se află printre beneficiari. Listele 
cu alocarea biletelor au fost afişate la sediile Casei Judeţe-
ne de Pensii din Piatra-Neamţ (strada Calistrat Hogaş nr. 
24) şi Roman (strada Ştefan cel Mare nr. 246), şi postate pe 
pagina de internet a instituţiei, www.pensiineamt.ro/Stiri.

Sursa: Realitatea Media

Trăiască Ziua Educaţiei! Mâine nu se fac ore
Vineri, 5 octombrie, în peste 200 de ţări din întreaga lume 
este celebrată Ziua Mondială a Profesorilor, mai cunoscută 
la noi drept Ziua Educaţiei.

Sursa:Realitatea Media

Mii de nemţeni suferă de boli psihice
„Printre pacienţi sunt foarte mulţi tineri, iar cazurile de 
demenţă s-au înmulţit la persoane de peste 60 de ani”, a 
precizat dr. Anca Mihaela Hîncu, manager al Spitalului de 
Psihiatrie “Sfântul Nicolae” din Roman

Sursa: Realitatea Media

În vară, Investitorii străini au plasat peste 
300.000 de euro în Neamţ
Investitorii străini sunt din nou interesaţi de judeţul Neamţ 
ca fiind un teren favorabil infuziei de capital, după mai 
bine de trei luni de dezinteres. Valoarea investiţiilor străi-
ne în economia judeţului a crescut în luna august, faţă de 
celelalte două luni de vară în care injecţia de capital a fost 
ca şi inexistentă.

Sursa: Realitatea Media

Prezenţă romaşcană la Festivalul Elenismu-
lui
Comunitatea Elenă din Roman a participat săptămâna tre-
cută cu Ansamblul Aretti la Festivalul Elenismului din Ro-
mânia, manifestare organizată la Ploieşti.

Sursa: Realitatea Media

Manifestări culturale marca Gheorghe A. M. 
Ciobanu
Muzeul de Artă din Roman a găzduit sâmbătă, 30 sep-
tembrie, o manifestare culturală de excepţie prilejuită de 
lansarea ultimelor două volume semnate de publicistul ro-
maşcan Gheorghe A.M.Ciobanu.

Sursa: Realitatea Media

“Miniaturi de toamnă” reunite într-o expoziţie
Iubitorii artei plastice sunt invitaţi să participe la vernisajul 
expoziţiei “Miniaturi de toamnă” care va reuni lucrări rea-
lizate de Mircea Răzvan Ciacâru.

Sursa: Realitatea Media

Vânătoare de maidanezi în urbea de sub Ce-
tate
Primăria Tîrgu Neamt a dat startul unor acțiuni de prinde-
re și sterilizare a câinilor vagabonzi de pe raza orașului. 
Primarul Daniel Harpa a declarat că s-a încheiat un con-
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tract cu o firmă specializată, din Roman, care a acționat 
marți pentru strângerea maidanezilor din câteva zone din 
oraș, cum ar fi parcul de lângă Casa Culturii, perimetrul 
din spatele restaurantului Central, Aleea Zimbrului, strada 
Codrului. S-a acționat și prin piață, iar cumpărătorii chiar 
au remarcat schimbarea și erau mulțumiți.Toate patrupe-
dele căzute în mâinile hingherilor au ajuns la adăpostul de 
la periferia localității. Acesta are o capacitate de doar 50 
de locuri, astfel că animalele nu vor fi ținute aici decât o 
perioadă, până sunt sterilizați. 

Sursa: Monitorul

Protest la înălţime la Gara Roman
Miercuri după-amiază, călătorii și cei care au avut drum în 
zona Gării Roman au avut parte de un spectacol șocant. Un 
tânăr aflat sub influența băuturilor alcoolice s-a urcat pe un 
stâlp și a început să protesteze. La fața locului s-au adunat 
zeci de curioși, un echipaj SMURD, un echipaj al Stației 
de Ambulanță Roman și mai mulți polițiști.

Sursa: Ziarul de Roman

Vaccinurile copiilor mai întîrzie si luna aceas-
ta
Ministerul Sănătății a anunțat că abia face achizițiile, iar 
vaccinurile vor ajunge mai târziu la copii. În Neamț sugarii 
nu au mai fost imunizati de vreo 2-3 luni.

Sursa: Monitorul

•	 Bloguri

Pi sursi: “Nu suntem kurve, suntem prostitu-
ate”
Șică la Jirov o avut loc, pi undiva pi șentru, o întâlneală 
între doi șăfi di partidi nemțene dripti. Adicî di șalaltă stân-
gî. Șică ie un jentlemen agrement șî s-o jurat iei sî aștiepti 
sî-și aleagă Udrea colejul ca sî știie cum s-o punî di blat 
mai ghini. Apoi mai vidiem șine, cum șî cu șine. Di și, știm 
dija, da nu știm cât.

Sursa: Blog Radu Tănase

ŞTIRI TV

•	 Politic	Administrativ

Fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Elena Udrea ar putea candida pe 
unul din cele 12 Colegi din Neamţ la alegerile 
parlamentare din 9 decembrie 2012
Primarul Gheorghe Ştefan consideă că nemţenii ar fi ono-
raţi dacă Elena Udrea ar alege un colegiu din Neamţ să 
candideze pentru alegerile parlamentare pentru că, după 
opinia lui acest ministru a făcut cel mai mult pentru judeţul 
Neamţ. Dacă va accepta invitaţia făcută în cadrul unei con-
ferinţe de presă, fostul ministru Elena Udrea, se va bucura 
în alegerile parlamentare din decembrie 2012 de întregul 
sprijin al echipei conduse de Gheorghe Ştefan.  Gheorghe 

Ştefan face o invitaţie publică să candideze la Neamţ.
Sursa: Buletin de ştiri 1TV Neamţ

Primăriile au la dispoziţie 30 de zile pentru 
amenjarea spaţiilor destinate activităţilor de 
picnic pe raza localităţilor pe care le adminis-
trează
Cei care nu se conformează, riscă amenzi de pâna la 25.000 
lei. O treime dintre primării au anunţat deja că nu au spa-
ţii necesare, dar nici locuitori care ies în mod obişnuit la 
grătar. Pe tot parcursul lunii septembrie, comisarii Gărzii 
de Mediu Neamţ au făcut acţiuni de informare şi verificări 
la primăriile din oraşele şi comunele judeţului, având ca 
tematică legea picnicului. În termen de 30 de zile de la data 
controlului, primarii sunt rugaţi să identifice aceste spaţii, 
şi să aloce sume pentru amenajarea lor. 

Sursa: Buletin de ştiri 1TV Neamţ

De săptămâna viitoare pietrenii vor putea să 
îşi achite taxele şi impozitele locale online şi 
să obţină informaţi de la cele 8 info chioşcuri 
montate în Piatra-Neamţ
5 dintre ele se află în exterior, iar 3 dintre ele în interior, 
la Forum Center, Galleria Mall şi Primăria Piatra Neamţ. 
Proiectul în cadrul căruia s-au înfiinţat info chioşcurile a 
beneficiat de finanţare europeană. Aparatele sunt plasate în 
cele mai circulate zone din oraş. Tot în cadrul proiectului 
pagina oficială a primăriei a fost refăcută şi actualizată. 
Portalul online pentru plăţile de pe site-ul primăriei va pu-
tea fi accesat de luni 8 octombrie. Proiectul de 5,7 milioane 
lei vine atât în sprijinul pietrenilor cât şi a angajaţilor pri-
măriei Piatra-Neamţ.

Sursa: Buletin de ştiri 1TV Neamţ

Udrea invitată de Ştefan să candideze la 
Neamţ
Primarul de Piatra-Neamţ, Gheorghe Ştefan, preşedinte 
al filialei judeţene PDL i-a făcut o ofertă directă fostului 
ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului Elena 
Udrea să candideze la parlamentare pe unul din colegiile 
din Neamţ. Liderul democrat liberalilor nemţeni spune că 
susţine personal o astfel de candidatură în condiţiile în care 
o consideră pe Udrea drept cel mai bun ministru pentru 
judeţul nostru în ultimii ani.

Sursa: TV M Neamţ

Propunerile de candidaturi ARD pentru Neamţ
Preşedintele PDL Neamţ, formaţiune în jurul căreia s-a 
constituit alianța politică din care mai fac parte Forţa Ci-
vică, PNŢ-CD şi Noua Republică, a precizat că cele 11 
propuneri trimise spre analiză Comisiei de Etică vor fi ana-
lizate până vineri, 5 octombrie, iar până la jumătatea lunii 
vor fi stabilite listele finale de candidați. În afara de cei 
6 parlamentari PDL în funcţie, democrat-liberalii nemţeni 
propun ca pe celelalte 5 colegii să candideze Claudiu Sta-
fie (colegiul 3 deputaţi), Dionisie Dumitraşcu (colegiul 5) 
Mircea Pintilie (colegiul 8), respectiv Simion Maftei (co-
legiul 2 Senat ) şi Laurenţiu Dulamă (colegiul 3 Senat).
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Sursa: TV M Neamţ

Primul liberal al Roznovului – demisie
Vasile Rusu, cel mai cunoscut liberal din Roznov şi zona 
adiacentă – adică din Colegiul 3 Deputaţi – şi-a dat de-
misia din partid şi, pentru a nu lăsa loc la interpretări sau 
acuzaţii, a părăsit şi funcţia de consilier local la Roznov. În 
motivarea gestului său, Vasile Rusu a invocat dezacordul 
său faţă de unele “jocuri” practicate de unii colegi de ai săi 
în Biroul Teritorial, adică în forul de coordonare pe colegiu 
al PNL.

Sursa: TV M Neamţ 

Înghesuială la Camera Agricolă
91 de reprezentanţi ai diferitelor structuri asociative şi pa-
tronale de învăţământ şi cercetare, dar și ai sindicatelor din 
agricultură şi-au depus candidaturile pentru a face parte 
din viitorul Colegiu al Camerei Agricole Neamţ. Cei 91 de 
oameni se bat pe 25 de locuri repartizate pe 9 domenii de 
activitate.

Sursa: EST Tv

•	 Social

Dezastru în unele şcoli din judeţ
Şi în 2012 există unităţi de învăţământ care şi-au aşteptat 
elevii în clădiri care stau să se dărâme, fără apă curentă şi 
fără grupuri sanitare sau săli de sport improvizate. Inspec-
toratul Judeţean afirmă că se confruntă de ani de zile cu 
aceste probleme, care nu pot fi soluţionate din cauza lipsei 
banilor. Situaţia din unităţile de învăţământ este mai gra-
vă decât se aşteptau unităţile sanitare. În multe şcoli sunt 
probleme mari cu igiena, dar şi cu asigurarea apei potabile. 
La Bozieni, elevii au început şcoala într- o clădire ce stă să 
se prăbuşească, lucrările de reparaţii fiind sistate din lipsa 
fondurilor. Pe de altă parte apa curentă este un lux în şcoli 
din Rediu, Negreşti şi Mesteacăn. În urma unor controa-
le Şcoala nr 1 Bicaz Chei şi Liceul tehnologic Dămuc au 
rămas fără autorizaţii, din lipsa apei curente şi a grupului 
sanitar. Şcolile la care s-au găsşit nereguli, dar care nu pun 
în pericol viaţa elevilor, au primit termene de remediere 
până la desfăşurarea unor controale ulterioare. 129 de uni-
tăţi şcolare din Neamţ nu deţin autorizaţie de funcţionare. 
Teoretic acestea ar trebui închise, însă acest lucru ar în-
seamna ca sute de elevi să rămână neeşcolarizaţi.  

Sursa: Buletin de ştiri 1TV Neamţ

Un incendiu care ar izbucni într-un bloc cu 
zece etaje din Piatra-Neamţ ar pune în dificul-
tate pompierii nemţeni
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă deţine o singură 
autospecială dotată cu scară, dar a cărei înălţime nu de-
păşeşte 28 m. Reprezentanţii unităţii speră să primească o 
nouă autoscară în perioada următoare. În cazul unui incen-
diu pompierii nemţeni pot acţiona la înălţimea de 28 m, 
înălţimea unui bloc cu 8 etaje. În Piatra-Neamţ însă există 
imobile a căror înălţime depăşeşte acest maxim. Salvatorii 

pot interveni cu apă şi spumă doar din interior. Problema 
va fi rezolvată doar după ce Inspectoratul pentru Situaţii 
de urgenţă va intra în posesia unei autoscări performante. 
Dincolo de dotările tehnice, o intervenţie reuşită presupu-
ne şi un mare consum de apă. Actuala autospecială a ISU 
Neamţ are o capacitate de 5000 l de apă, cantitate ce poa-
te fi epuizată într-un singur minut. Din fericire în Piatra 
Neamţ există un sistem de hidranţi care poate asigura ne-
cesarul de apă. Cu o singură condiţie însă, autospecialele 
să se poată deplasa în trafic. 

Sursa: Buletin de ştiri 1TV Neamţ

O firmă din Ungaria vrea să angajeze şoferi 
profesionişti din mai multe oraşe din ţară, 
printre care şi Neamţ
Cei interesaţi pot câştiga până la 1200 euro pe lună pen-
tru activităţi de transport internaţional de mărfuri. Firma 
şi-a exprimat interesul de a recruta candidaţi doar din estul 
ţării. 20 de posturi pe o durată nedeterminată sunt dispo-
nibile. Cei interesaţi se pot adresa angajaţilor EURES din 
cadrul AJOFM Piatra-Neamţ.

Sursa: Buletin de ştiri 1TV Neamţ

Mort după o “discuţie” cu poliţiştii
Bărbatul de 52 de ani, care a ajuns la spital cu ruptură de 
intestin gros la jumătatea lunii august, a murit acum câte-
va zile prin şoc toxico-septic şi peritonită, după cum arată 
primele concluzii medico-legale.

Sursa: TV M Neamţ 

Căruţaşii în vizorul Poliţiei Rutiere
Căruţaşii nemţeni au două alternative – ori intră în lega-
litate şi circulă pe drumurile publice respectându-i şi pe 
ceilalţi participanţi la trafic ori vor ajunge să-şi vândă caii 
şi căruţa pentru a plăti amenzile date de Poliţia Rutieră. 
Alternativa le este oferită de comisarul şef Cezar Asandei, 
şeful Poliţiei Rutiere, care este hotărât să pună punct indis-
ciplinei dovedite de căruţaşi.

Sursa: TV M Neamţ 

Se caută soluţii
Problema sistării apei reci în blocurile cu datorii din Piatra 
Neamţ a intrat în atenţia autorităţilor. Consilierii judeţeni 
caută soluţii pentru ca locatarii bun platnici să nu mai aibă 
de suferit din cauza celor care nu îşi plătesc utilităţile.

Sursa: EST Tv

•	 Diverse

Dependenţa de calculator este un real pericol
Recent, psihiatrii americani  au inclus-o în cadrul bolilor 
psihice, iar medicii români au identificat deja câteva ca-
zuri. Mai rău este că boala se instalează de la vârste fra-
gede, când cei mici se rup de realitate şi dezvoltă tulburări 
grave de comportament. Folosirea îndelungată a com-
puterului are efecte nocive asupra fizicului, cât şi asupra 
psihicului, în special în ceea ce priveşte sănătatea ochilor.  
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Simptome ca ignorarea familiei, prietenilor şi renunţarea 
la orele de masă pentru a sta la calculator dau semnalul de 
alarmă. Specialiştii afimă că se poate ajunge la dependenţă 
gravă, similară cu cea a jocurilor de noroc sau consumul 
de stupefiante. Unii se declară dependenţi, dar consideră 
calculatorul un rău necesar. Din fericire în Neamţ nu au 
fost înregistrare cazuri de o asemenea gravitate.

Sursa: Buletin de știri 1Tv Neamț 

Liceeni vor fi în această toamnă principalii 
beneficiari ai celei mai noi promoţii lansate 
de Perla  Invest
Începând de vineri 5 octombrie, va intra în vigoare promo-
ţia 2+2, unde 4 tineri cu vârste cuprinse între 14-18 ani se 
vor putea plimba cu telegondola, plătind doar costul a două 
bilete, adică 20 de lei. Promoţia va dura o lună de zile. Cei 
de la Perla Invest pregătesc şi o tombolă cu premii.

Sursa: Buletin de ştiri 1TV Neamţ

În Piatra-Neamţ pomii sunt din nou în floare
Specialiştii spun că fenomenul nu este unul tipic, iar con-
form tradiţiei populare, toamna va fi una lungă şi căldu-
roasă. Fenomenul apare în cazul schimbărilor bruşte de 
temperatură, şi după o perioadă cu precipitaţii.

Sursa: Buletin de ştiri 1TV Neamţ
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