
ZIARE

•	 Politic	administrativ

Municipalitatea Roman, privilegiat al fonduri-
lor europene de la MDRT în mandatul Elenei 
Udrea
Candidatura Elenei Udrea în Colegiul 4 Neamţ a aprins 
spiritele privind meritele pe care le-ar avea fostul minis-
tru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru a ocupa 
această onorată poziţie. Susţinătorii candidaturii au însă un 
argument destul de convingător, fostul ministru fiind im-
plicat în promovarea tuturor proiectelor de dezvoltare din 
judeţul Neamţ în general, şi în zona Romanului în special.

Sursa: Ceahlăul

Marius Neculai: „Vreau să mă detaşez de via-
ţa politică”
Ieri, la orele prânzului, jurnaliştii au fost invitaţi la o con-
ferinţă de presă susţinută de către deputatul Marius Necu-
lai, motivul acesteia fiind anunţul făcut de către acesta, că 
se retrage din viaţa politică.

Sursa: Ceahlăul

Dacă mincinoşii ar purta batice albe, PPDD-ul 
ar arăta ca un partid de gâşte 
Ne gândim cu groază că vin alegerile parlamentare şi 
PPDD-ul va încerca iar să păcălească electoratul nemţean 
cu tot felul de baliverne așa cum şi înainte de locale ne 
spuneau că ei vor să se lupte cu ciocoii şi acum sunt aliați 
împotriva USL .

Sursa: Ziar Piatra Neamţ

Elena Udrea a făcut prima victimă: deputatul 
romaşcan Marius Neculai a demisionat din 
PDL
La o zi după ce conducerea PDL Neamţ a făcut o invitaţie 
publică Elenei Udrea de a veni în judeţul Neamţ pentru a 
candida la alegerile parlamentare, cel mai probabil în Co-
legiul IV Roman - Ion Creangă, deputatul romaşcan Ma-
rius Neculai şi-a anunţat demisia din Partidul Democrat 
Liberal.

Sursa: Realitatea Media

Pârtia din Durău şi drumul axial - priorităţi la 
Consiliul Judeţean
Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ şi-a propus, la 
rându-i, să rezolve situaţia dezvoltării Staţiunii Durău şi a 
afirmat că unul dintre punctele de plecare este cel legat de 

modificarea componenţei Consiliului Ştiinţific al Parcului 
Naţional Ceahlău.

Sursa: Realitatea Media

Un nou director medical la Spitalul Roman
Spitalul Municipal de Urgenţă Roman are de la începutul 
lunii octombrie un nou director  medical.

Sursa: Realitatea Media

Șefii de la ADRNE au bube penale
Procurorii DNA i-au trimis în judecată pe directorul ge-
neral si alte trei persoane cu funcții de conducere. Aceş-
tia sunt acuzați de complicitate la obținerea pe nedrept 
de fonduri europene. Beneficiar a fost o firmă din Bacău, 
matrapazlâcurile administratorului depășind orice închipu-
ire. Devenit director general, părțile sociale ale firmei le-a 
cesionat menajerei, care a devenit astfel administrator de 
societate. Paguba se cifrează la aproape 7 miliarde de lei 
vechi.

Sursa: Monitorul

Romanul, privilegiat al fondurilor de la MDRT 
în mandatul Elenei Udrea
În perioada 2009- 2011 municipiul Roman a înregistrat cel 
mai mare număr de investitii derulate de MDRT în parte-
neriat cu autoritătile locale din întreg județul Neamț. „Cât 
timp a fost ministru al Dezvoltării Regionale si Turismu-
lui, am avut în Elena Udrea un sprijin constant“, a declarat 
primarul Laurențiu Leoreanu.

Sursa: Monitorul

Doctorul Florin Apostoae, propus director la 
Spitalul Tîrgu Neamt
Astăzi are loc o şedinţă a Consiliului de Administrație în 
care se va stabili cine va prelua șefia spitalului.

Sursa: Monitorul

Marius Neculai se retrage din viața politică.
Decizie șoc! 
În conferinţa de presă susținută ieri, 4 octombrie, deputatul 
Marius Neculai a anunţat că se retrage din viața politică. 
Acesta a precizat că va sprijini în continuare comunitatea 
romaşcană.

Sursa: Monitorul

Marius Neculai se retrage din viața politică
Parlamentarul romașcan Marius Neculai – deputat pe Co-
legiul 4 (Roman – Ion Creangă) și-a anunțat ieri, 4 oc-
tombrie, retragerea din viața politică. Acesta a declarat că 
își va menține interesul pentru activitatea de parlamentar, 
până la finele mandatului, și că ia în considerare, într-un 
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viitor mult mai îndepărtat, revenirea în politică. Motivul 
acestei decizii este “dezamăgirea față de clasa politică, în 
general”.

Sursa: Mesagerul

•	 Social

S-a terminat cu huzurul la Policlinică
Noii şefi vor respectarea programului de lucru, iar deja o 
parte din personalul Policlinicii are impresia că este foto-
grafiat când vine la serviciu.

Sursa: Monitorul

Comisarul Dacian Cioloş va deschide Con-
gresul European de Turism rural
Congresul European de Turism Rural care va avea loc în 
perioada 7-10 octombrie, va aduce municipalităţii o pleia-
dă de oficialităţi, printre care se vor număra ambasadori, 
miniştri cu greutate din diverse ţări europene, autorităţi 
române, şi nu în ultimul rând, autorităţi judeţene şi locale.

Sursa: Monitorul

Monitorul a salvat donația de 350 mii dolari 
pentru spital
Demersurile jurnalistice au determinat Agenția Națională 
a Medicamentului să revină asupra deciziei inițiale și să-și 
dea acordul referitor la donația în medicamente, echipa-
mente și materiale sanitare făcută de Compania Arcelor 
Mittal Steel din America. Importul asigură o economie în 
bugetul Spitalului Roman de 4 miliarde lei.

Sursa: Monitorul

Parlamentarele amână investiţia de la ştrand
Modernizarea Ştrandului Municipal necesită 800.000 de 
euro, sumă prea mare pentru bugetul local. În primăvară 
vor fi făcute primele amenajări pentru ca ştrandul să fie 
anul viitor cât de cât funcţional, a declarat primarul Lau-
renţiu Leoreanu.

Sursa: Monitorul

Arestarea, motiv de plimbare la aer curat
De fiecare dată când judecătorii prelungesc arestarea pre-
ventivă, tâlharul de la vila Stoiciu atacă măsura. Chiar 
dacă nu are succes, face o plimbare gratis.

Sursa: Monitorul

Fraude pe bani europeni la Agenţia Nord Est
Directorul Titi Apostol şi alţi 3 subalterni, trimişi în jude-
cată de DNA Bacău. Dosarul se referă la finanţarea deţinu-
tă de tipografia Interprint.

Sursa: Ceahlăul

De ziua Educaţiei, liber doar pe hârtie
Nu se fac ore, însă toată suflarea participă la activităţi.

Sursa Ceahlăul

Bolnavii TBC, la mila CAS
Ministrul Sănătăţii a lansat un plan de dezvoltare a unei 
reţele naţionale de tratament a cazurilor de tuberculoză re-
zistentă la medicație, care sună pompos dar nu aduce nici 
o noutate în domeniu, afirmă specialiştii nemţeni.

Sursa: Ceahlăul

Hoţii de gaze riscă puşcăria
5 ani de închisoare va avea de făcut un arădean, primul din 
acest an pe care justiţia l-a condamnat pentru complicitate 
la furt calificat de gaze naturale şi deterioarea echipamen-
telor de măsurare a consumului de gaze naturale.

Sursa:Ceahlăul

Sute de construcții ilegale în apropiere de fire 
și stâlpi. Imobilele sunt realizate fără respec-
tarea reglementărilor legale și nu au avizul 
E.ON Moldova Distribuție 
Ignorarea normelor privind amplasarea construcțiilor im-
plică riscuri majore de producere a unor incidente grave.

Sursa: Monitorul

Directorul general al ADR Nord-Est, trimis în 
judecată de DNA Bacău pentru fraude cu fon-
duri europene
Constantin Apostol, şeful Agenţiei pentru Dezvoltare Re-
gională Nord Est, este acuzat de procurorii Direcţiei Naţio-
nale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău de complici-
tate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documen-
te ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca 
rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri UE.

Sursa: Adevărul

Ministerul Sănătăţii va asigura dozele de vac-
cin necesare imunizărilor obligatorii 
În legătură cu derularea calendarului de vaccinare obliga-
torie al Ministerului Sănătăţii, Serviciul de presă este îm-
puternicit să precizeze următoarele: Ministerul Sănătații a 
făcut toate demersurile necesare la compania GlaxoSmi-
thKline pentru furnizarea vaccinului hexavalent. Aceasta 
companie a notificat Ministerul Sănătăţii că poate furniza 
produsul cu o întârziere de 2 săptămâni faţă de prevederile 
contractuale.

Sursa: Ziar Piatra Neamţ

5 octombrie, Ziua Internaţională a Educaţiei 
Ziua internaţională a Educaţiei este celebrată anual pe 5 
octombrie, începând cu anul 1994, în întreaga lume, pentru 
a aminti de importanţa rolului educaţiei. Este, de aseme-
nea, un moment de reiterare a semnării in 1966 a recoman-
dărilor UNESCO/ILO referitoare la statutul profesorului.

Sursa: Ziar Piatra Neamţ

Festivalul naţional de creaţie şi interpretare 
de muzica folk „Toamna Baladelor”
La Palatul Naţional al Copiilor din București, între 3 si 4 
noiembrie se va desfășura Festivalul naţional de creaţie şi 
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interpretare de muzică folk „Toamna Baladelor”. Judeţul 
Neamţ poate participa pentru secțiunea de intrepretare cu 
câte un concurent sau cu un grup de maxim 5 persoane, pe 
categorie de vârstă.

Sursa: Ziar Piatra Neamţ

19 romașcani evacuați din case naționalizate 
primesc locuințe
În curând, cele 40 de locuințe sociale de pe Aleea 
Revoluției – o investiție de 500.000 de lei, realizată din 
fonduri proprii de administrația locală – vor fi distribuite 
romașcanilor, prioritate având cei care au fost evacuați din 
case naționalizate.

Sursa: Ziarul de Roman

Primării fără “fumuri”
Câteva dintre primăriile rurale au declarat război total vi-
ciului lumii moderne – fumatul. Cu alte cuvinte, nici unul 
dintre angajații acestor primării, de la șofer la primar, nu 
pune mâna pe țigară cât timp se află în “post”.

Sursa: Ziarul de Roman

Se schimbă lista medicamentelor compensa-
te și gratuite
Ministerul Sănătății intenționează ca, până la sfîrșitul anu-
lui, să schimbe lista medicamentelor compensate și gratu-
ite. De asemenea, se vor schimba și criteriile care permit 
includerea medicamentelor pe această listă, criterii care se 
referă la eficiența lor comparativ cu alte medicamente.

Sursa: Ziarul de Roman

Fondurile europene, un vis imposibil pentru 
medicii de familie
Medicii de familie, în special cei din mediul rural, au avut 
posibilitatea, în luna septembrie, să depună proiecte pentru 
accesarea de fonduri europene.

Sursa: Ziarul de Roman

Vineri, romaşcanii de pe 13 străzi rămân fără 
gaz metan
Vineri, 5 octombrie, va fi întreruptă alimentarea cu gaze 
naturale pe 13 străzi din munipiul Roman, anunţă E.ON 
România.

Sursa: Ziarul de Roman

Furau din locuințe * Arestați pentru furt de 
cablu telefonic * Băut la volan * Scandalagiul 
din gară s-a ales cu dosar penal
În ziua de 3 octombrie, în jurul orei 14.00, lucrătorii Secției 
de Poliție Rurală 3 Săbăoani i-au depistat pe raza localității 
Pildești, comuna Cordun, pe Radu A., de 18 ani, M.A., de 
16 ani, C.R., de 17 ani, și Mihai D., de 24 ani, toți din co-
muna Cordun. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii 
au stabilit că aceștia, în perioada 27-29 septembrie, au 
comis mai multe furturi din locuințe de pe raza comunei 
Cordun, prejudiciul total fiind de 10.300 lei. Pe parcursul 
cercetărilor, prejudiciul a fost recuperat în proporție de 

90%. Împotriva autorilor s-a dispus măsura reținerii pen-
tru o perioadă de 24 ore, apoi au fost prezentați Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Roman cu propunere de arestare 
preventivă.

Sursa: Ziarul de Roman
 
Începe recensământul medicilor
Toți medicii din județ vor trebui să dea cu subsemnatul la 
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Neamț.

Sursa: Ziarul de Roman

“Şeful de post cară brânză şi miei cu maşina 
Poliţiei”
Agentul Bogdan Vasile Bălău este acuzat că, în loc să prin-
dă hoţii din comună, îşi rezolvă problemele personale cu 
maşina instituţiei. Conform sătenilor din Stăniţa, în sea-
ra de 3 octombrie, subofiţerul s-ar fi îmbătat şi ar fi făcut 
scandal la un bar din comună. Când s-a sunat la 112, po-
liţistul a plecat. Agentul Bălău este anchetat de Inspecţia 
Internă.

Sursa: Realitatea Media

Hoţii de gaze
Mai mulţi nemţeni au dereglat contoarele de gaze pentru 
a nu înregistra consumul real. Oamenii sunt daţi pe mâna 
Poliţiei şi urmează a plăti şi pagubele cauzate companiei 
E.ON Gaz. Recent, un cetăţean a fost condamnat la 5 ani 
de închisoare cu executare pentru furt de gaze naturale.

Sursa: Realitatea Media

Astăzi, alimentarea cu gaze va fi întreruptă pe 
13 străzi din Roman
Echipele E.ON Gaz Distribuţie vor întrerupe alimentare cu 
gaze naturale a gospodăriilor şi societăţilor comerciale de 
pe 13 străzi din Roman.

Sursa: Realitatea Media

Fiscul publică lista datornicilor
Contribuabilii nemţeni care au datorii la bugetul general 
consolidat (ce înglobează cele patru bugete: de stat, al 
asigurărilor sociale, de sănătate şi de şomaj) trebuie să-şi 
achite obligaţiile fiscale dacă nu vor ca numele lor fie date 
publicităţii.

Sursa: Realitatea Media

În cazul unor accidente rutiere, păgubiţii vor 
cere daune de la proprii asiguratori
Conducătorii auto care vor fi prejudiciaţi în accidente ruti-
ere provocate din vina altor şoferi, ar putea fi despăgubiţi 
de proprii asiguratori şi nu de firmele care au emis poliţele 
RCA ale vinovaţilor.

Sursa: Realitatea Media

Concursul de eseuri pentru tineri, CIPE 2012
Center for International Private Enterprise invită studenţii 
și tinerii profesionişti din lumea întreagă, cu vârste între 
18 si 30 de ani să-şi împărtăşească ideile, vizând crearea 
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de oportunități pentru tineret, pentru a întări democraţia 
şi sectorul privat în ţara lor. Pentru a putea participa este 
necesară redactarea unui eseu de 1500-2000 de cuvinte în 
urmatoarele categorii: 
- antreprenoriat şi inovație: Dincolo de tehnologie
- creştere favorabilă incluziunii: Mediul antreprenorial 
pentru creşterea afacerilor 
- transformări sociale: Rolul antreprenorilor in construirea 
societăților democratice.

Sursa: Ziar Piatra Neamţ

Copii trimişi la şcoală neîngrijiţi, bolnavi şi cu 
păduchi
La reluarea cursurilor în unităţile de învăţământ din judeţ 
au apărut surprizele neplăcute pe linie de igienă.

Sursa: Realitatea Media

Pediatria e plină de copii răciţi
Revenirea copiilor în colectivitate a favorizat înmulţirea 
cazurilor de afecţiuni respiratorii specifice sezonului rece, 
chiar dacă vremea este încă destul de caldă.

Sursa: Realitatea Media

Farmacia cu program non-stop îşi dovedeşte 
utilitatea
Fiecare om a avut, la un moment dat, o problemă de sănă-
tate ivită în toiul nopţii. În aceste context, Farmacia Tom-
şa, deschisă în permanenţă pe Bulevardul Decebal, şi-a 
dovedit deja eficienţa. Zeci de persoane au apelat de la 1 
octombrie şi până în prezent la serviciile farmaciştilor de 
gardă, iar numărul clienţilor a crescut de la o zi la alta.

Sursa: Realitatea Media

Manageri de împrumut în 27 de şcoli nemţene
25 de directori şi doi adjuncţi sunt titulari ai altor şcoli 
decât cele pe care le conduc. Colegiul Naţional de Infor-
matică Piatra-Neamţ se dovedeşte o adevărată pepinieră 
de directori.

Sursa: Realitatea Media

19 euro în plus pentru fiecare hectar înregis-
trat la APIA
Sprijinul financiar pe unitatea de suprafaţă va fi de 119,66 
euro. Începând cu 16 octombrie se plăteşte prima tranşă a 
subvenţiei.

Sursa: Realitatea Media

Ziua Internaţională a Educaţiei, sub semnul 
crizei în Neamţ
În fiecare an, la data de 5 octombrie, se sărbătoreşte Ziua 
Internaţională a Educaţiei, pentru a aminti tuturor de im-
portanţa învăţământului.

Sursa: Realitatea Media

Se distribuie formularele pentru ajutorul de 
încălzire
Romașcanii care îndeplinesc condițiile cerute de lege pen-

tru a beneficia de ajutorul de încălzire pot să-și ridice, înce-
pând cu 10 octombrie, formularele de cerere de la Direcția 
de Asistență Socială, respectiv de la asociațiile de proprie-
tari – în cazul celor care locuiesc la bloc.

Sursa: Mesagerul 

•	 Diverse

Cagule de Podoleni, un sutien vechi şi nişte 
cârpe 
Doi bezmetici mascaţi au intrat peste un sătean şi l-au bă-
tut măr.

Sursa:Ceahlăul

Puck în căutarea curcubeului
Vineri, 5 octombrie, ora 12.30, la Clubul Sportiv Roznov 
se joacă „Puck în căutarea curcubeului”, un spectacol de 
Loredana Grigoriu, creaţie colectivă. În distribuţie: An-
drea Gavriliu, Cătălina Ieşanu, Loredana Grigoriu, Eca-
terina Hâţu, Nora Covali, Cezar Antal, Daniel Beşleagă, 
Dragoş Ionescu, Victor Giurescu.

Sursa: Ziar Piatra Neamţ

Concursul pe tema cooperării pentru apă şi 
Ziua Mondială a Apei 2013
Anul 2013 va fi pentru ONU Anul internaţional al coo-
perării în domeniul apei. Toţi cetăţenii din lumea întreagă 
sunt invitaţi să participe la acest concurs şi să contribuie la 
campanie prin crearea unui slogan scurt și de impact, scris 
în engleză, uşor de înţeles şi atractiv pentru publicul larg. 
Un comitet format din reprezentanţii UN-Water, UNESCO 
şi partenerii lor vor selecta cele mai bune trei sloganuri și 
votarea online ce va avea loc intre 30 noiembrie şi 25 de-
cembrie 2012 va hotărî câştigatorul concursului.

Sursa: Ziar Piatra Neamţ 

Strategie de creștere a veniturilor locale, la 
Boghicea
Închirierea utilajelor din dotarea primăriei către populație 
aduce venituri la bugetul local. Lunar, 1.000 – 2.000 lei 
intră în conturile primăriei din prestările de servicii și din 
vânzarea de material de construcții.S

Sursa: Ziarul de Roman

La Şcoala nr. 2 Piatra-Neamţ, elevii din clasa 
pregătitoare nu sunt elevi
Indolenţa unor oameni din sistem ar fi putut priva copiii 
de dreptul la burse sociale. De astăzi lucrurile reintră în 
normal, ne-a promis directoarea Ermilia Chiruţă.

Sursa: Realitatea Media

“Căutătorii de poveşti” au poposit în Neamţ
“Căutătorii de poveşti” este o campanie naţională de pro-
movare a bibliotecilor publice din România, care a fost 
lansată în urmă cu câteva luni. În cadrul acestui proiect, 
Radu Paraschivescu (scriitor), Vlad Petreanu (jurnalist), 
Cătălin Ştefănescu (realizator TV) şi Irina Păcurariu (re-
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alizatoare TV) au misiunea de a culege informaţii despre 
modul în care sunt percepute acum bibliotecile. Aceasta 
după ce, în cadrul programului Biblionet, au fost dotate cu 
calculatoare şi au acces la internet.

Sursa: Realitatea Media

Agrotrade organizează “Ziua câmpului” la 
Dulceşti
Societatea Agrotrade din Piatra-Neamţ organizează, as-
tăzi, începând cu ora 10.00, în localitatea Dulceşti, mani-
festarea expoziţională şi demonstrativă “Ziua câmpului”.

Sursa: Realitatea Media

Pistă de biciclete? Nu! Parcare pentru şme-
cheri şi nepricepuţi
De când a fost isprăvită, pista pentru biciclete de pe Bule-
vardul Dacia foloseşte mai mult altor scopuri decât celui 
care i-a fost destinat.

Sursa: Realitatea Media

Pregătiri pentru Congresul European de Tu-
rism Rural
Se fac ultimele pregătiri, se inspectează lucrările la prin-
cipalele proiecte derulate în municipiul Piatra-Neamţ şi se 
pun la punct detaliile programului Congresului de Turism 
Rural.

Sursa: Realitatea Media

Parcare invadată de dinozauri
Parcarea de lângă Galeriile “Olimp” a fost ocupată de re-
plici ale celor mai mari animale de pe planetă.

Sursa: Realitatea Media

Colectă pentru reconstruirea bustului profe-
sorului Manolescu Strunga
Iubitorii de cultură și istorie sunt invitați să participe la o 
colectă care are menirea de a reconstrui în Roman un mo-
nument dedicat marelui profesor doctor Nicolae Manoles-
cu Strunga. Acest proiect a fost inițiat de Societatea Cultu-
rală Clepsidra, societate care, de-a lungul anilor, a adus în 
atenția romașcanilor personalități remarcabile ale culturii 
românești. Profesorul Nicolae Manolescu Strunga nu este 
doar o figură marcantă a medicinei din România, dar și cel 
care, prin testament, a lăsat moștenire urbei mușatine clă-
direa în care funcționează acum Primăria Roman.

Sursa: Mesagerul

ŞTIRI	TV

•	 Politic	Administrativ

Alianţa România Dreaptă filiala Neamţ îşi pre-
găteşte candidaţii pentru alegerile parlamen-
tare
ADR se pregăteşte de alegerile parlamentare din 9 decem-

brie 2012. Lista  de propuneri a filialei a fost trimisă deja 
la Bucureşti, unde Comisia de etică prezidată de Monica 
Macovei, va analiza până pe 8 octombrie candidaturile din 
teritoriu. Candidaturile pentru fotoliile de deputaţi şi sena-
tori pentru judeţul Neamţ se vor şti cu exactitate cel târziu 
pe 15 octombrie. Primarul Gheorge Ştefan, preşedintele 
ARD Neamţ, nu a exclus varianta candidaţilor din alte ju-
deţe, acesta lansându-i public o invitaţie fostului ministru 
Elena Udrea, de a candida pe unul din colegiile judeţului 
Neamţ.

Sursa: 1 TV Neamţ

Pietrenii care nu au reuşit să îşi reabiliteze 
termic blocurile în care trăiesc au acum o 
nouă şansă 
Începând cu 1 noiembrie, municipalitatea va putea depune 
proiecte pentru a obţine o parte din fondurile destinate in-
vestiţiei pentru eficienţa termică. Anveloparea termică este 
finanţată 60% din fonduri europene şi 40% de către asocia-
ţiile de locatari şi participarea municipiului. Asociaţiile de 
locatari interesate de reabilitarea termică a blocurilor pot 
depune actele până la data de 10 octombrie la sediul Pri-
măriei Piatra-Neamţ. Asociaţiile care vor depune primele 
proiecte, au şanse mai mari pentru a obţine finanţarea. 

Sursa: 1 TV Neamţ

Încă un proiect derulat de municipalitatea 
pietreană şi finanţat cu fonduri europene s-a 
încheiat
Lucrarea de amenajare a complexului pârâului Cuejdi a 
fost deschisă circulaţiei pietonale: zeci de locuri de parca-
re, bănci, cişmele, alei şi spaţii verzi, toate într-o amena-
jare urbanistică complexă, realizată în cadrul unui amplu 
proiect care a beneficiat de finanţare europeană. 

Sursa: 1 TV Neamţ

Schimbare majoră la asigurarea auto obliga-
torie
În cazul unui accident, şoferii păgubiţi îşi vor putea repara 
maşina pe banii propriilor asiguratori. Asiguratorii speră 
că şoferii nu vor mai cumpăra cele mai ieftine poliţe de 
asigurare, ci se vor adresa companiilor care despăgubesc 
repede şi acoperă toate daunele.În prezent, nu cei care ac-
cidentează, ci eventualele victime din urma accidentelor 
vor beneficia de pe baza asigurării.  Prin implementarea 
noului sistem se doreşte ca perioada de plată a daunelor să 
se facă în 60 de zile, nu în 90 ca în prezent.

Sursa: 1 TV Neamţ

•	 Social

66 de poliţişti au primit amenzi pentru abateri 
în trafic
Oamenii legii care au săvârşit abateri în trafic nu au fost 
iertaţi de colegii din cadrul serviciului rutier. Astfel se face 
că 66 de poliţişti au primit amenzi pentru abateri în trafic. 
Unii au călcat pedala de acceleraţie mai mult decât le per-
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mite legea, însă au existat şi cazuri de consum de alcool la 
volan. Cel mai recent caz a fost înregistrat în vara acestui 
an, când un poliţist a urcat la volan deşi consumase băuturi 
alcoolice şi a accidentat uşor două persoane pe raza comu-
nei Tupilaţi. Fapta a avut loc în afara programului de lucru 
a celor doi poliţişti.

Sursa: 1 TV Neamţ

Echipele EON GAZ au depistat 11 cazuri de 
furturi de gaze naturale
11 cazuri de furt de gaz metan au fost identificate de echi-
pele EON Gaz în judeţul Neamţ: verificările au fost efec-
tuate în primele 8 luni ale acestui an, poliţiştii aflându-se 
pe urmele hoţilor. Aceştia riscă până la 5 ani de închisoare 
pentru că au efectuat modificări la contoarele de gaz în ve-
derea înregistrării unui consum redus şi a unor facturi mai 
mici. Compania EON GAZ reaminteşte consumatorilor că 
efectuează periodic controale în teren pentru a preveni ast-
fel de cazuri.

Sursa: 1 TV Neamţ 

Pentru că astăzi este Ziua Educaţiei, elevii nu 
vor face cursuri, dar vor participa la activităţi 
extraşcolare
Pe 5 octombrie se sărbătoreşte în toată lumea Ziua Educa-
ţiei. Cu acest prilej, Inspectoratul Judeţean Neamţ, a anun-
ţat că pentru a marca sărbătoarea, profesorii şi elevii nu vor 
face cursuri, dar vor participa la activităţi diferite, printre 
care drumeţii, vizite la muzee, acţiuni de ecologizare sau 
competiţii sportive.

Sursa: 1 TV Neamţ

•	 Diverse

În acest weekend pietrenii vor putea participa 
la o expoziţie deosebită. Cei mai mari dinoza-
uri care au trăit pe pământ vor putea fi văzuţi 
în mărime naturală
Expoziţia este originară din Germania şi cuprinde zeci de 
specii de dinozauri, unii robotizaţi,  în mărime apropiată de 
cea naturală, din diferite etape de dezvoltarea a animalelor. 
Atmosfera creată în spaţiul amenajat din parcarea Galerii-
lor Comerciale Olimp este una autentică.

Sursa: 1 TV Neamţ
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