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 » Politic-Administrativ

Doctorul Apostoaie este noul director al spi-
talului

Consiliul de Administrație a aprobat numirea doctorului 
Apostoaie la șefia spitalului Târgu Neamț. În termen 

de 6 luni se va organiza concurs pentru postul de manager.
Sursa: Monitorul

Fără angajări la CJ în 2013

Consiliul Județean va rămâne anul viitor cu aceeași 
schemă de personal ca în momentul de față.

Sursa: Monitorul

Primăria vrea să mărească plafonul pentru 
subvenții

Pentru acordarea subvenției pe gigacalorie municipalita-
tea pietreană va merge pe același principiu ca anul tre-

cut. ”În 2011 am stabilit o grilă de acordare a subvențiilor 
de la bugetul local, iar acum ne gândim să aducem câteva 
modificări în favoarea cetățenilor, pentru ca aceștia să be-
neficieze de subvenții mai mari, să mărim acel plafon de 
1.300 de lei.”, precizează viceprimarul Dragoș Chitic.

Sursa: Ceahlăul

Se așteaptă candidați surpriză la ARD

L ista inițială de candidați ARD Neamț, dată publicității 
de Gheorghe Ștefan sub rezerva provizoratului, a su-

ferit între timp unele modificări.
Sursa: Ceahlăul

UNPR și-ar putea desemna astăzi candidații

Biroul Permanent al UNPR de astăzi, de la București, 
ar putea stabili candidații pentru 9 decembrie, crede 

senatorul Ovidius Mărcuțianu. 
Sursa: Ceahlăul

Ce știu, ce speră și ce spun liberalii

Unul dintre cei care contează în ecuația bătăliei pentru 
un loc la parlamentare a devoalat ieri o listă de nume: 

Dorinel Ursărescu pe colegiul 6, Andrei Ignat pe 1 Senat, 
Neculai Stan pe 4 deputați și Cătălin Drăgușanu (PC) pe 1 
deputați. Acestea ar fi numele ACD din USL pentru alege-
rile din 9 decembrie.

Sursa: Ceahlăul

Pruteanu a vorbit cu PP-DD, dar nu pleacă

Nu se pune problema să plec din PNL și să candidez pe 
listele altei formațiuni, a spus Pruteanu.

Sursa: Ceahlăul

Frățilă e nehotărât

Valerică Frățilă, fostul șef al CAS Neamț, nu ar exclu-
de o candidatură pe lista PP, dar nici nu se grăbește să 

plece din PDL.
Sursa: Ceahlăul

Primarii PDL pleacă la Bruxelles

La invitația europarlamentarului PDL, Theodor Stolo-
jan, primarii PDL din Neamț pleacă săptămâna aceas-

ta la parlamentul Europei, în Bruxelles.
Sursa: Ceahlăul

Și Ouatu s-a săturat de politică

Membru PDL, Vasile Ouatu a declarat că nu a vorbit 
cu niciun partid despre o posibilă candidatură la par-

lamentare: ”Nu vreau să candidez nicăieri, m-am săturat 
de politică”.

Sursa: Ceahlăul

Deputatul Bostan și laptele de mamă

Emil Bostan, deputat colegiul 8, a dezbătut, în Comisia 
de Industrii și Servicii, proiectul de lege privind re-

glementarea marketingului substituenților laptelui matern, 
propunere semnată de 30 de deputați.

Sursa: Ceahlăul

Guvernul USL începe să își dea arama pe 
față?

Credem că dacă această Ordonanță de Guvern va trece 
în forma actuală, noi, toți românii, vom fi jefuiți în 

continuare ca un popor de fraieri și ne vom mira în conti-
nuare de ce un cetățean din Paris plătește cu 40% mai puțin 
pentru curentul electric.
Rugăm în mod public USL-ul pietrean și în special PNL-
ul, pentru că ei dau ora exactă la Ministerul Economiei, să 
facă de urgență o conferință de presă și să explice de ce 
vrea guvernul să reintroducă contracte bilaterale directe în 
energie.

Sursa: Ziar Piatra-Neamț

Vin alegerile Parlamentare și e bine să ne mai 
aducem aminte

Este bine să nu uităm cine sunt parlamentarii nemțeni 
care au susţinut măsurile Guvernului Boc de tăiere 

a pensiilor şi salariilor cu 15% şi respectiv 25%. Acești 
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parlamentari au validat tăierile printr-una din următoarele 
atitudini:

• Au votat deschis, cu bilele la vedere, împotriva moţi-
unii PSD+PC

• Şi-au ascuns votul împotriva moţiunii PSD+PC
• Au fost prezenţi în Parlament, dar nu au votat
• Nu au fost prezenţi sau au plecat înainte de începerea 

votului
Fiecare dintre aceste atitudini a reprezentat un sprijin acor-
dat Guvernului Boc pentru reducerea tuturor pensiilor şi 
salariilor bugetarilor.

Sursa: Ziar Piatra-Neamț

Alegeri parlamentare, candidaţii de ieri: USL 
are lista completă

Formaţiunile politice care încearcă să-şi stabilească, în 
aceste zile, listele de candidaţi pentru alegerile din iar-

nă fac, aproape zilnic, modificări la numele înscrise. Nu 
se poate vorbi de liste definitive, dar nici măcar de liste 
complete de candidaţi nu se pune problema la unele for-
maţiuni politice.

Sursa: Realitate Media

Se strâng semnături pentru modificarea Co-
dului muncii

Salariaţii nemţeni care sunt nemulţumiţi de orice preve-
dere a Codului muncii pot exprima acest lucru sem-

nând pentru modificarea actualei legislaţii în domeniul 
muncii.

Sursa: Realitatea Media

Nume noi în bătălia de la parlamentare

L iviu Bumbu este potențial candidat pe Colegiul 8 din 
partea USL. Adrian Chifu are șanse să reprezinte PP-

DD în Colegiul 1. PP-DD este asaltat de politicieni care își 
doresc un mandat în Parlament. Cel mai râvnit este Cole-
giul 1, unde există patru politicieni care își doresc candi-
datura.

Sursa: Monitorul

Șacalii din spatele PDL-ului din Târgu Neamț 
?

Proverbul “corb la corb nu scoate ochii” în varianta 
PDL Târgu Neamț este “corb la corb își sparge capul”.

Sursa: Ziar Târgu Neamț

 » Social
 
Coplata ar putea fi anulată

Un proiect de lege prevede eliminarea coplății. Taxele 
suplimentare pentru sănătate ar trebui să se aplice din 

2013.
Sursa: Monitorul

Procedură inedită de citare în lipsă

Toate somațiile și amenzile trimise de primărie proprie-
tarilor fostului Cinema 23 August s-au întors fără răs-

puns. Așa că s-a trecut la citarea proprietarilor la ultimul 
domiciliu. Pe un zid rămas în picioare a fost postată citația 
cu pricina. 

Sursa: Monitorul

Pregătiri de gripă la Piatra-Neamț

Epidemiologii de la DSP au început numărarea persoa-
nelor cu risc în caz de gripă. Vaccinurile gratuite ar 

putea veni la sfârșitul lunii.
Sursa: Monitorul

 
Garda de Mediu așteaptă propunerile pentru 
grătărit

Unele unități administrativ-teritoriale au spațiu sufici-
ent în care oamenii să facă grătar, însă altele nu au. 

Sursa: Monitorul

Ginerele ucigaș recunoaște evaziunea de 61 
de miliarde 

Procesul s-a terminat în două termene, iar bărbatul este 
în așteptarea sentinței. Radu Constantinescu este deja 

în penitenciar pentru că și-a ucis fosta soacră.
Sursa: Monitorul

Comisarul Miluță Vrânceanu contestă actul 
de inculpare

Ofițerul este judecat pentru trafic de influență. El ar fi 
cerut și primit 600 de euro de la o persoană care pica-

se de 5 ori examenul auto.
Sursa: Monitorul

Microbi sănătoși la ușa farmaciei

Molozul de reabilitare a blocului a tronat o lună lângă 
farmacia Dona. Aprovizionarea cu pastile, seringi și 

câmpuri de operație s-a făcut printre gunoaie.
Sursa: Ceahlăul

Ne întoarcem unde-am fost: avem iară șefi de 
post!

Revenirea la vechea formulă de organizare a poliției de 
la sate a implicat printre altele reocuparea funcțiilor 

de șefi de post. S-au organizat examene, s-au stabilit comi-
siile și, toată săptămâna trecută, agenții au fost ”îngropați” 
în emoții până la cașchetă.

Sursa: Ceahlăul

Hoț încarcerat * Biciclist accidentat * Curba 
de la Felești a mai făcut o victimă

În ziua de 5 octombrie, în jurul orei 9.00, polițiști din 
cadrul Poliției municipiului Roman l-au depistat pe Dan 

N., de 43 ani, din municipiu, care poseda un mandat de 
executare a pedepsei cu închisoarea de șase luni pentru co-
miterea infracțiunii de furt.
În ziua de 6 octombrie, în jurul orei 14.55, pe DN 2, pe 
raza localității Nisiporești, comuna Botești, județul Neamț, 
s-a produs un accident rutier din care a rezultat rănirea gra-
vă a unei persoane.

2

http://ziarpiatraneamt.ro/atentie-la-ce-votati/
http://www.realitateamedia.ro/politica/12853-alegeri-parlamentare-candidaii-de-ieri-usl-are-lista-complet.html
http://www.realitateamedia.ro/economic/12846-se-strang-semnturi-pentru-modificarea-codului-muncii.html
http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20121008&pagina=8&articol=34220
http://ziartarguneamt.ro/


În ziua de 6 octombrie, în jurul orei 14.30, lucrătorii pos-
tului de poliție Trifești au fost sesizați despre produce-
rea unui eveniment rutier pe DN 15D, pe raza comunei 
Trifești, în curba de la Felești. 

Sursa: Ziarul de Roman

Avem cu peste 1000 de alegători în plus

Potrivit datelor transmise Prefecturii Neamț de către Bi-
roul de Evidență informatizată a persoanei, în județ au 

drept la vot la alegerile parlamentare din 2012 474.539 de 
persoane, față de 473. 384, câte erau la parlamentarele din 
2008. 

Sursa: Ceahlăul

Cinematograful “Unirea”, condamnat la ruină

Închis de mai bine de opt ani, cinematograful “Uni-
rea” riscă să devină o ruină, la fel ca și cinematogra-

fele “Flacăra” și “Vasile Alecsandri”, pentru că nicio axă 
de finanțare din fonduri guvernamentale sau europene nu 
poate susține un proiect de reabilitare a imobilului, iar 
administrația locală nu dispune, în bugetul local, de fon-
duri suficiente pentru a reda clădirii fostului cinematograf 
un aspect decent.

Sursa: Ziarul de Roman

Transportul local în comun aduce pierderi

Firma Pristyl nu acoperă, din biletele vândute pentru 
transportul în comun pe raza municipiului, nici măcar 

50% din cheltuieli. Cei mai mulți dintre clienți sunt pensi-
onari, elevi și muncitori.

Sursa: Ziarul de Roman
 
Poliția salvează monumentele și cetatea lui 
Ștefan cel Mare

Direcția de Cultură Neamț este instituția abilitată să 
protejeze clădirile de patrimoniu și siturile arheologi-

ce. Neputința instituției județene de cultură este justificată 
de lipsa de specialiști. Compartimentul specializat din ca-
drul IPJ Neamț este singurul care trage semnale de alarmă 
asupra stării monumentelor istorice.

Sursa: Ziarul de Roman

Datornicii la Fisc vor fi făcuți de rușine pe in-
ternet

Firmele din județ care au datorii la bugetul general con-
solidat, care înglobează bugetul de stat, cel al asigură-

rilor sociale, cel de sănătate și cel de șomaj, sunt somate 
să își achite obligațiile fiscale. În caz contrar, Fiscul pro-
mite că îi va face de rușine pe internet, publicând numele 
lor pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
(ANAF).

Sursa: Ziarul de Roman

Traficantul de cannabis

Iustin Andrei Băhneanu, un tânăr de 24 de ani, din muni-
cipiul Piatra-Neamţ, a fost arestat preventiv pentru trafic 

de droguri de risc. După gratii, au ajuns alţi trei prieteni ai 

acestuia, care aprovizionau drogaţii din Braşov. Ca urmare 
a percheziţiilor făcute, oamenii legii au confiscat 1.200 de 
grame de rezină de cannabis, 2.790 de euro şi 5.000 de lei.

Sursa: Realitatea Media

La un pas de moarte

Un motociclist din municipiul Piatra-Neamţ a scăpat, 
ca prin minune, doar cu câteva răni, în după-amiaza 

de 6 octombrie, după ce a fost izbit în plin de un TIR al 
cărui şofer nu i-a acordat prioritate.

Sursa: Realitatea Media

TIR răsturnat la Trifeşti
Șoferul era beat şi a plecat de la locul faptei.

Sursa: Realitatea Media

Tinerii de la “ Lia Art” obţin premii în paşi de 
dans

Sportivii Clubului “Lia Art” şi antrenorii acestora - La-
ura şi Alexandu Leşovschi, au pornit cu încredere în 

anul competiţional 2012-2013. Astfel că, după vacanţa de 
vară în care membrii clubului s-au întâlnit doar pentru a 
pune în practică o serie de activităţi recreative, a început 
anul şcolar şi odată cu acesta concursurile naţionale de 
dans sportiv.

Sursa: Realitatea Media

Poliţia Locală angajează doi şefi

La sfârşitul lunii, Poliţia Locală Piatra-Neamţ vrea să 
angajeze doi şefi - unul la Serviciul Control şi Admi-

nistraţie, iar celălalt pe funcţia de conducere a Serviciului 
Ordine Publică, Siguranţă Rutieră şi Paza Bunurilor. 

Sursa: Realitatea Media

Piatra-Neamţ - capitala turismului rural euro-
pean

Duminică seara, la ora 19.00, la Piatra-Neamţ a avut 
loc deschiderea oficială a celei de a IV- a ediţii a Con-

gresului European de Turism Rural. Discursul inaugural 
i-a aparţinut comisarului european pe agricultură, Dacian 
Cioloş.

Sursa: Realitatea Media

De astăzi, taxele şi impozitele pot fi plătite 
online, pe stradă

Contribuabilii pietreni vor scăpa, începând de astăzi, de 
statul la cozile ce se formează la ghişeele Direcţiei de 

Taxe si Impozite a municipiului Piatra-Neamţ, când trebu-
ie să-şi plătească dările locale.

Sursa: Realitatea Media

5,2 milioane de lei cadou de la ministrul fi-
nanţelor

Banii pot fi utilizaţi pentru achitarea datoriilor acumu-
late de primării sau pentru plata arieratelor spitalelor.

Sursa: Realitatea Media
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232 de locuri de muncă vacante

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Neamţ poate intermedia în această săptămână înca-

drarea a 232 de persoane fără ocupaţie, pe tot atâtea locuri 
de muncă oferite de angajatorii din judeţ.

Sursa: Realitatea Media

Un judeţ cu mulţi bolnavi: aproape 65.000 de 
nemţeni suferă de inimă

S tresul şi alimentaţia proastă îmbolnăvesc tot mai mulţi 
nemţeni. Aproape 65.000 de nemţeni suferă de hiper-

tensiune arterială sau cardiopatie ischemică, iar numărul 
bolnavilor de inimă este în continuă creştere.

Sursa: Realitatea Media

Se strâng semnături pentru modificarea Co-
dului Muncii

Salariaţii nemţeni care sunt nemulţumiţi de orice preve-
dere a Codului Muncii pot exprima acest lucru sem-

nând pentru modificarea actualei legislaţii în domeniul 
muncii.

Sursa: Realitatea Media
Obligaţii fiscale de îndeplinit până miercuri

Contribuabilii nemţeni sunt aşteptaţi de Fisc ca până pe 
data de 10 octombrie să îşi îndeplinească o serie de 

obligaţii fiscale.
Sursa: Realitatea Media

Șefii spitalului au averi frumușele

Doctorul Lazăr, împreună cu soția, are trei apartamente 
în Piatra Neamt, două în Bucuresti si o casă la Săvi-

nesti. La bancă are peste 80.000 de euro si 46.000 de do-
lari. Directorul medical Juncu stă și el foarte bine. Are te-
renuri moștenite, apartamente și sume frumușele la bănci.

Sursa: Monitorul

Congresul European de Turism, șansa satu-
lui de a ieși din anonimat

Autoritățile nemțene au zilele acestea una dintre cele 
mai grele misiuni, aceea de a găzdui peste 250 de 

participanți la un eveniment de talie continentală. La Pia-
tra-Neamt se desfășoară Congresul European de Turism 
Rural.

Sursa: Monitorul

Electrificarea, o prioritate a CJ

CJ trebuie să întocmească o documentație în care să 
fie prinse zonele neelectrificate din județ, în care 

sunt sau vor exista în viitor locuințe.
Sursa: Monitorul

 » Diverse

Pensionarii târgnemțeni, o zi de distracție pe 
Valea Secului
Peste 50 de membri ai Sindicatului Pensionarilor au parti-
cipat la o petrecere la iarbă verde, cu oaie la ceaun, tochi-

tură și mămăligă.
Sursa: Monitorul

Consultațiile online funcționează la UPU 
Neamț
Sistemul de telemedicină începe încet, dar sigur să-și arate 
avantajele. Deja mulți pacienți au fost consultați online de 
doctori din Iași sau Târgu Mureș. 

Sursa: Monitorul

Gara e șantier, călătorii fug după tren
Gara din Piatra-Neamț arată ca un șantier: intrarea princi-
pală este blocată, porțiuni întregi din calea ferată au fost 
decupate, iar în locul lor s-au căscat șanțuri adânci. Zonele 
în care se lucrează sunt protejate de plase care împiedică 
accesul călătorilor. 

Sursa: Ceahlăul

Hârtie igienică retrasă de pe piață

Comisarii pentru protecția consumatorilor au verificat 
respectarea prevederilor legale în domeniul comerci-

alizării produselor din hârtie precum șervețelele, batistele, 
hârtia igienică și rolele cu utilizare casnică multiplă.

Sursa: Ziarul de Roman

Impozite duble pe maşinile “de fiţe”

Noua grilă de impozitare îi avantajează pe cei care 
au autovehicule cu capacitatea cilindrică de până la 

2.000 de centimetri cubi. Cei care conduc maşini puternice 
vor plăti impozite duble, de anul viitor.

Sursa: Ziarul de Roman

Sute de titluri în cadrul târgului de carte 
“Bookland”

La Centrul Comercial Galleria Mall din Piatra-Neamţ se 
va dechide mâine un târg de carte.

Sursa: Realitatea Media

Descoperire incitantă în Lacul Izvorul Munte-
lui

Salvamontiştii nemţeni au descoperit mai multe posibile 
vestigii ale unei lumi apuse.

Sursa: Realitatea Media

După moarte, eroină în Italia
O tânără din Alexandru cel Bun a decedat într-un acci-
dent petrecut în Italia. Andreea Lupu a fost spulberată pe 
trecerea de pietoni de un motociclist italian. După patru 
zile, timp în care s-a aflat în comă, tânăra a murit. Gestul 
părinților fetei, care au fost de acord ca organele Andreei 
să fie donate, a făcut înconjurul Italiei. Nemțeanca lucrase 
la un post de televizune din Ancona și intenționa să-și facă 
o carieră în domeniu.

Sursa: Monitorul
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Examen de capacitate preoţească pentru ti-
nerii teologi

Douăzeci de tineri teologi din Arhiepiscopia Romanu-
lui şi Bacăului care doresc să primească Taina Hiro-

toniei au susţinut, săptămâna trecută, la Centrul Eparhial 
Roman examenul de capacitate preoţească, în cadrul celei 
de-a doua sesiuni organizate anul acesta în această Epar-
hie.

Sursa: Realitata Media

Piatra Neamţ, gazda medicilor chirurgi de eli-
tă din toată ţara

În perioada 11-13 octombrie, oraşul nostru va fi gazda 
unui eveniment foarte important pentru lumea medicală.

Sursa: Realitatea Media

S-au îmbolnăvit de la tulburel

Un număr tot mai mare de nemţeni ajung în grija me-
dicilor cu probleme digestive, toamna fiind un sezon 

favorabil acestor afecţiuni.
Sursa: Realitatea Media

Vreme în răcire accentuată

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț avertizea-
ză că, începând din cursul nopții de duminică spre luni 

și până în dimineața zilei de marți, 9 octombrie, temperatu-
ra aerului va marca o scădere accentuată în toate regiunile, 
vremea devenind rece pentru această perioadă din an.

Sursa: Ziarul de Roman

Parcare nesimțită la Congresul de turism ru-
ral

Pe după-amiază se taie panglica inaugurală a celebrului 
de-acum Congres internațional de turism rural, găzduit 

de Piatra-Neamț până la mijlocul săptămânii viitoare. În 
așteptarea momentului înmuierii pâinii-n sare și-a stropirii 
gâtului cu tradiționala țuică, unii s-au gândit să-și ocupe 
loc în față, ca să vadă scrisul probabil. Ceea ce, în tradu-
cerea Codului Rutier, înseamnă parcare pe trecere de pie-
toni, în imediata vecinătate a sensului giratoriu din spatele 
Hotelului Ceahlău, la doi pași de locul unde se deschide 
oficial congresul.

Sursa: Mesagerul

ȘTIRI TV

 » Politic Administrativ

Negocieri interne pentru candidații ARD

PDL va candida la alegerile din 9 decembrie sub 
sigla Alianței România Dreaptă. Din aceasta 

mai fac parte PNȚCD, Forța Civică și Noua Republică. 
Din cele 11 colegii uninominale stabilite pentru deputați și 
senatori la Neamț, partenerii de alianță ai PDL ar urma să 
primească două. Astfel Forța Civică va primi un colegiu, 
iar PNȚCD și Noua Republică vor primi un mandat împre-
ună, candidaturile urmând să fie definitivate până la data 

de 15 octombrie. Pe colegiile încă neocupate de parlamen-
tari în funcție sunt propuși Claudiu Stafie pentru colegiul 
3 deputați, Mircea Pintilie, colegiul 8 Valea Muntelui, Di-
onisie Dumitrașcu, cu colegiul 5 zona Roman, Laurențiu 
Dulamă, colegiul 3.  

Sursa: TV M Neamț

Udrea, campania și…demisiile

Deputatul colegiului 4 – Roman, Marius Neculai, se 
retrage din politică. Acesta și-a anunțat demisia din 

Partidul Democrat Liberal la o zi după ce președintele fili-
alei Neamț a invitat-o pe Elena Udrea să candideze tocmai 
pe colegiul parlamentarului romașcan.

Sursa: EST TV

Alegeri corecte

Referendumul s-a desfășurat corect la Târgu Neamț. 
Cel puțin asta este părerea procurorilor care au dat 

sentința de neîncepere a urmăririi penale în singurul dosar 
înregistrat la Parchetul Târgu Neamț în urma referendu-
mului pentru demiterea președintelului, de la sfârșitul lunii 
iulie.

Sursa: EST TV

 » Social

Cresc impozitele

Impozitele, amenzile şi taxele locale vor creşte cu 
16,05% de la începutul anului viitor, conform unui pro-

iect de Hotărâre al Ministerul Finanţelor. Majorarea repre-
zintă rata inflaţiei cumulată pentru perioada 2010-2012. 
Peste 531 de milioane de lei. Aceasta este sumă care va 
intra în plus în bugetele locale în urma majorării taxelor și 
impozitelor.

Sursa: EST TV

Vaccinurile copiilor întârzie!

Copilașii nemțeni mai au de așteptat o vreme până vor 
fi protejați împotriva unor boli grave, fiindcă oficia-

lii de la Minister au anunțat că vaccinurile ce lipsesc de 
luni bune vor mai întârzia. Reprezentanții Ministerului 
Sănătății au emis un comunicat de presă prin care arată că 
vaccinurile care se fac la copiii de până la un an vor ajunge 
cu întârziere, pentru că licitația anterioară a fost anulată și 
a trebuit reluată procedura.

Sursa: EST TV

La datorie

Centrul Militar Neamț a găzduit în perioada 3 – 5 oc-
tombrie „convocarea de specialitate pe domenii de 

responsabilitate a șefului Direcției Personal și Mobili-
zare” din Statul Major General al Ministerului Apărării. 
Activitățile au avut forma de dezbateri și consfătuiri cu 
participarea șefilor de structuri din Statul Major General.

Sursa: EST TV
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Capitala chirurgiei românești

În luna octombrie, județul Neamț va fi gazda unui eveni-
ment medical de excepție, în perioada 11-13 octombrie, 

va avea loc cea de-a 34-a reuniune a chirurgilor din Mol-
dova, Iacomi Răzeșu și a șasea conferință internațională de 
chirurgie. Evenimentul este organizat de Colegiul Medici-
lor Neamț, Societatea Română de Chirurgie, Universitatea 
de Medicină și Farmacie Gricore T. Popa Iași, Academia 
oamenilor de Știință filiala Neamț și Ordinul Asistenților 
Medicali și al Moașelor din România. 

Sursa: TVM Neamț

Panică vineri după amiază într-un bloc de 
locuințe din cartierul Mărăței

Un apartament situat pe strada Progresului s-a umplut 
de fum, din cauza unui incendiu provocat probabil de 

un scurt circuit. Incendiul a fost sesizat de către vecinii ce 
au văzut fumul ieșind de pe ferestrele apartamentului.

Sursa: 1 TV Neamț

Elevii de la sate nu beneficiază nici în acest 
an de cabinete medicale școlare

În mediul rural, din cele două cabinete școlare existente 
nici unul nu este autorizat sanitar, iar urgențele sunt tra-

tate cu ajutorul medicilor de familie. La oraș situația este 
mai bună, însă și aici sunt cabinete care nu ar trebui să 
funcționeze, în număr de 5. 

Sursa: 1 TV Neamț

Aproximativ 250 de invitați sunt așteptați la 
Congresul European  de Turism Rural

Evenimentul va începe duminică și alături de invitați, și 
pietrenii vor putea participa la deschiderea oficială ce 

va avea loc duminică 07 octombrie, la ora 19.00,  în zona 
Curții  Domnești. Astăzi va avea loc o conferință la Sala 
Polivalentă Piatra Neamț. 

Sursa: 1 TV Neamț

Curtea Domnească va fi inaugurată cel mai 
probabil luna viitoare

Deși s-a dorit ca inaugurarea să aibă loc cu ocazia des-
chiderii oficiale a Congresului European de Turism 

Rural, acest lucru nu a fost posibil.                                   
Sursa: 1 TV Neamț

Cercetători din toată țara au participat la sim-
pozionul de la Potoci cu ocazia împlinirii a 40 
de ani de la primele cercetări ale vieții sub-
acvatice și scufundări  în apele lacului Bicaz 

O echipă de 3 acvanauți au petrecut atunci 30 de zile în 
adâncuri, pentru a cerceta viața subacvatică și com-

portamentul uman în condiții extreme de presiune hidros-
tatică. La eveniment au fost prezenți cercetători, academi-
cieni din România și Republica Moldova. Cercetările s-au 
încheiat cu o expozitie cu vaporașele pe lacul Bicaz.

Sursa: 1 TV Neamț

Vino în gașca de five

Este invitația pe care Perla Invest o face elevilor și 
studenților, în cadrul celei mai noi promoții la plim-

barea cu telegondola din Piatra-Neamț, desfășurată în pe-
rioada 5 octombrie - 5 noiembrie. Plimbarea costă doar 5 
lei de persoană, pentru grupurile de 5 tineri. Promoția se va 
încheia cu o tombolă, iar premiul cel mare este un week-
end în stațiunea Durău. 

Sursa: 1 TV Neamț

Municipiul Piatra-Neamț va găzdui cea de-a 
7-a ediție a Festivalului Național de Dans 
Sportiv

Acesta se va desfășura la Sala Polivalentă la sfârșitul 
săptămânii, între 12-14 octombrie. Organizatorii 

susțin că vor participa cel puțin 300 de concurenți, atât din 
România, cât și din străinătate. Parteneri ai evenimentu-
lui sunt: Federația Română de Dans, Primăria și Consiliul 
Local Piatra-Neamț. Acesta continuă seria evenimentelor 
de talie internațională găzduite de Sala Polivalentă Piatra 
Neamț. 

Sursa: 1 TV Neamț

 » Diverse

Ne pleacă talentele din țară

Ne pleacă talentele din țară, iar golurile rămase în urmă 
sunt umplute de non-valori. Micuții pianiști de astăzi 

au avut deja timp să fie dezamagiți de o societate în care 
arta nu este prețuită, iar în planurile lor de viitor, visul ro-
mânesc nu are loc. Karina și Ovidiu spre exemplu, elevi 
în clasa a opta la Liceul de Muzică, au înainte o frumoasă 
carieră, însă nici nu concep că anii ce vor veni să îi găseas-
că în România.

Sursa: EST TV

Colaborare între ansambluri folclorice

Concurența va fi înlocuită de colaborare. Este vorba 
despre ansamblurile folclorice din Neamț, care vor 

trece de la o falsă concurență la o colaborare fructuoasă, 
pentru promovarea tradițiilor acestor locuri. Centrul de 
Cultură și Arte Carmen Saeculare, ce are în subordine an-
samblul ”Floricică de la munte”, a făcut o ofertă de co-
laborarea ansamblului „Codrii Neamțului”, coordonat de 
Sebastian Coroi. Un prim test pentru aceste colaborări ar 
putea fi spectacolele pentru sărbătorile de iarnă. 

Sursa: TVM Neamț

Se caută șoferi!

O firmă de transport mărfuri din Ungaria vrea să anga-
jeze şoferi profesionişti din mai multe judeţe din ţară 

printre care şi Neamţ. Cei interesaţi pot câştiga până la 
1.200 de euro în fiecare lună pentru activităţi de transport 
internaţional.

Sursa: EST TV

6

http://esttv.ro/ne-pleaca-talentele-din-tara/
http://esttv.ro/se-cauta-soferi/


Avorturi pe bandă rulantă

5 avorturi la două zile în spitalele așa-zise de stat din 
Neamț, adică doar în unitățile sanitare care au contract 

cu Casa Județeană de Asigurări. Doar în aceste unități au 
avut loc în acest an peste 650 de întreruperi de sarcină. 
Dacă le adăugăm și pe cele din clinicile private, despre 
care nu există o cifră oficială, dar se poate spune că sunt 
cel puțin încă pe atâtea, obținem imaginea fenomenului. 
La acestea se adaugă cele aproape 500 de avorturi spon-
tane. 

Sursa: TVM Neamț

Hapuri  non-stop la Piatra Neamț

De acum, pe zi și noapte, singura farmacie cu program 
non stop din localitate, va fi farmacia Tomșa din Pre-

cista. Din păcate, la Târgu Neamț, Bicaz sau Roznov, nu 
există farmacii non stop. 

Sursa: TVM Neamț
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