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 » Politic Administrativ

Senatorul Mărcuțiani spune stop joc
Parlamentarul nemțean a decis să nu mai candideze la ale-
gerile din decembrie: el a luat această hotărâre în urma 
unei discuții cu membrii familiei. Emil Bostan vrea să mai 
lupte pentru un mandat la Colegiul 8. 

Sursa: Monitorul

Viceprimarul Monica Anton revine la instanță
După aproape trei luni de așteptări, Monica Anton a primit 
undă verde de la ANI pentru a pleda în procese. Aceasta 
își va împărți timpul între instanța de judecată și funcția 
publică. 

Sursa: Monitorul

Mărcuțianu nu mai vrea la Senat
El optează pentru postul ”conservat” de la direcția Silvică.

Sursa: Ceahlăul

Traseismul politic între Da și Nu
Toader Mocanu, președinte PDL Neamț: „Schimbi parti-
dul, depui mandatul”.
Ovidius Mărcuțianu: „Fiecare face ce consideră că trebuie 
să facă”.
Emil Bostan, deputat UNPR: „Traseism jumi-juma”.
Marius Rogin, deputat PDL: „Trădarea se plătește”.
Ioan Munteanu, deputat PSD: „N-am dreptul să mă 
pronunț”.
Dorinel Ursărescu, președintele PNL Neamț: „În orice țară 
ar fi înaltă trădare”.
Răzvan Bobeanu, viitor prefect: „Nu face cinste CV-ului”.

Sursa: Ceahlăul

Primarul Gheorghe Ştefan: “Acest Congres 
este cel mai important eveniment de după 
‘89, în Piatra-Neamţ”
Atmosferă medievală la Congresul European de Turism 
Rural. Participanţii au fost încântaţi de punerea în scenă a 
tradiţiilor autentice româneşti

Sursa: Realitatea Media

Alegeri parlamentare, candidaţii de ieri: 
UNPR caută un candidat
Formaţiunile politice care încearcă să-şi stabilească, în 
aceste zile, listele de candidaţi pentru alegerile din iarnă 
fac, aproape zilnic, modificări la numele înscrise. Nu se 
poate vorbi de liste definitive, dar nici măcar de liste com-

plete de candidaţi nu se pune problema la unele formaţiuni 
politice.

Sursa: Realitatea Media

Azi aflăm dacă Udrea va alege Neamţul
Gheorghe Ştefan, preşedintele filialei Neamţ a Partidului 
Democrat Liberal, a anunţat, ieri, că încă aşteaptă un răs-
puns de la Elena Udrea. “În momentul de faţă nu am niciun 
răspuns clar, dar mâine (marţi - n.r.) vom şti cu exactitate 
dacă domnia sa va veni să candideze la noi în judeţ. Atunci 
vă voi spune cu certitudine”, a declarat liderul democrat 
liberal.

Sursa: Realitatea Media

Tărâţă: “99% Spitalul Bicaz se va redeschi-
de”
“Ne mai trebuie 700.000 de lei, pe care ar trebui să-i recu-
perăm de la cei care i-au subtilizat”, mai spune şeful exe-
cutivului nemţean.

Sursa: Realitatea Media

 » Social

Șefii SJU Neamț, interesați de modernizarea 
secțiilor
La ședința cu șefii de secție s-a cerut necesarul de apara-
tură.

Sursa: Monitorul

Șeful Direcției Agricole nu a ajuns încă la post
Ștefan Răceanu, directorul Direcției Agricole Mehedinți 
care a fost detașat la șefia direcției similare din Neamț, 
încă nu a ajuns la post, cel mai probabil fiindcă se află în 
concediu medical. 

Sursa: Monitorul

Microbuz al firmei Compastru, implicat într-
un accident rutier
Șoferul a observat târziu o autoutilitară ”școală” și a intrat 
în coliziune cu aceasta. Incidentul s-a soldat cu rănirea a 
două persoane. Alte două evenimente rutiere petrecute ieri 
dimineață s-au soldat cu rănirea a două persoane. 

Sursa: Monitorul

Frumusețile județului văzute prin ochii ofici-
alilor
Un comisar european, reprezentanți din ministere, din pes-
te 20 de țări europene și din diverse instituții au deschis la 
Piatra-Neamț Congresul European de Turism Rural. 

Sursa: Monitorul
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Congresul European de Turism Rural
Manifestarea cea mai importantă din România reunește 
delegații din 26 de state membre UE: duminică, 7 octom-
brie, a avut loc deschiderea într-o atmosferă de sărbătoare.

Sursa: Ceahlăul

Judecătorii dotează Pediatria cu aparat radi-
ologic
Secția de pediatrie a SJU Piatra-Neamț va avea în scurt 
timp un aparat radiologic pe care unitatea sanitară l-a achi-
tat o dată, prin executare silită, după 3 ani și jumătate de 
procese cu firma ”Procardia”, dar la care va mai avea de 
plătit o diferență, la livrare.

Sursa: Ceahlăul

Nimeni nu vrea să fie șef la poliția locală
Poliția locală Piatra-Neamț a postat de ceva timp pe si-
te-ul primăriei anunțul prin care scoate la concurs două 
posturi de conducere, pentru care s-au primit câteva tele-
foane de la persoane ce păreau interesate. Însă nimeni nu a 
făcut gestul ferm de a se înscrie la concursul ce are loc la 
sfârșitul acestei luni.

Sursa: Ceahlăul

Cristian Chilat face victime la penitenciarul 
de Maximă siguranță Iași
Un gardian a fost dat afară din cauza lui. Agentul a fost 
prins cu telefoane mobile și cartele când ducea mâncarea 
în secția în care Falău este încarcerat.

Sursa: Ceahlăul

Rechizite şi uniforme şcolare cu probleme, 
scoase de pe piaţă
Comisarii pentru protecţia consumatorilor au retras tem-
porar de la comercializare rechizite şi uniforme şcolare în 
valoare totală de peste 6.700 de lei.

Sursa: Realitatea Media

Scandal pentru pila poliţistului
Agentul-principal Victor Sava, de la Bicaz, şi-a batjocorit 
colegii care îl amendaseră pe un prieten al acestuia, fiindcă 
transporta lemn fără acte. Subofiţerul este anchetat pentru 
încălcarea Codului de etică.

Sursa: Realitatea Media

Spânzurat în spital
Un bărbat de 48 de ani, din judeţul Satu Mare, şi-a pus 
capăt vieţii, în noaptea 5 spre 6 octombrie, spânzurându-se 
cu un cablu de grinda balconului de la salon. Cadavrul a 
fost descoperit dimineaţă de o asistentă care a sunat la 112. 
Pacientul avea tuberculoză în fază terminală. 

Sursa: Realitatea Media

Polițiștii studiază „măgăriile“ de la Spitalul 
Județean
Raportul de control de la Spitalul Judetean a ajuns, via 
Parchetul Județean, pe masa polițiștilor de la Serviciul de 

Investigare a Fraudelor. Documentele se află în faza de 
analiză, urmând să se stabilească dacă există sau nu date 
concrete privind săvârșirea de infracțiuni. Nu este exclus 
ca lucrarea să fie declinată la DNA. 

Sursa: Monitorul

Elevă la Colegiul “Petru Poni”, găsită spân-
zurată
Astăzi, Adriana Elena va fi condusă pe ultimul drum de 
colegi.

Sursa: Realitatea Media

Beţivii topesc banii spitalelor
Spitalele sunt asaltate la fiecare sfârşit de săptămână de 
zeci de petrecăreţi care uită numărul paharelor, iar asisten-
ţa sanitară şi transportul celor care ajung aproape în comă 
alcoolică împovărează cheltuielile cu îngrijirea medicală.

Sursa: Realitatea Media

Pacienţii din spital, trimişi să cumpere medi-
camente
Unitatea sanitară nu are unele medicamente pentru tratarea 
afecţiunile hepatice şi nici perfuzoare. Pe 15 octombrie va 
avea loc o licitaţie pentru mai multe achiziţii de medica-
mente.

Sursa: Realitatea Media

Târg de Turism Rural la Sala Polivalentă
Derularea Congresului European de Turism Rural la Pia-
tra-Neamţ, în perioada 7 - 10 octombrie, ocazionează des-
chiderea unui Târg de Turism Rural.

Sursa: Realitatea Media

Proiect implementat cu succes de Asociaţia 
Ecomoldavia
15 localnici din comuna Pângăraţi au avut ocazia, pe par-
cursul a cinci luni (10 mai - 10 octombrie 2012), să accese-
ze cursuri de formare profesională în vederea găsirii unui 
loc de muncă în domeniul zootehnic.

Sursa: Realitatea Media

Acareturi făcute scrum în zorii zilei
Ziua de luni a debutat cum nu se poate mai nefast pentru 
două familii din Săvineşti şi Târgu-Neamţ, cărora focul 
le-a distrus o parte din bunuri.

Sursa: Realitatea Media

67 de miliarde pentru bolile nemțenilor
Aceasta este suma cheltuită de cele 5 spitale nemțene în 
primele 8 luni ale anului. SJU Neamț a cumpărat lunar me-
dicamente de 3,6 miliarde, cu mult sub necesar. 

Sursa: Monitorul

ISJ va face inspecții anunțate
Cum sunt școlile din județul Neamț, câți elevi mai sunt și 
cu ce rezultate au ieșit în evidență elevii și profesorii din 
județ, în cursul anului școlar trecut, care sunt punctele tari, 
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dar și punctele în care școlile mai au de lucrat, toate aces-
tea vor fi prezentate în cadrul întâlnirii pe care directorii 
unităților școlare din județul Neamț o vor avea cu condu-
cerea Inspectoratului Școlar Județean, miercuri, 10 octom-
brie, la Grupul Școlar Administrativ din Piatra Neamț.

Sursa: Ziarul de Roman

Procurorii vor mai mult într-un dosar de fals
În cauză au fost folosite acte măsluite pentru achiziționarea 
unui autoturism Hyundai. Judecătorii l-au condamnat pe 
inculpat la un an de detenție, cu suspendare.

Sursa: Monitorul

Festivalul Național de Dans Sportiv, Piatra-
Neamț, 13-14 Octombrie 2012 
Între 13 și 14 Octombrie 2012 la Piatra Neamț va avea 
loc Festivalul Național de Dans Sportiv. Pe 13 Octombrie  
festivalul se va desfășura la Galleria Piatra Neamț, iar pe 
14 octombrie la Sala Polivalentă.

Sursa: Ziar Piatra Neamț
 
Poliţia Locală a Municipiului Piatra Neamţ or-
ganizează concursuri pentru funcții de con-
ducere
Poliţia Locală a Municipiului Piatra Neamţ, organizea-
ză, conform legislaţiei în vigoare, concurs de promovare, 
respectiv recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice de 
conducere.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Ambasadori în vizită la Roman
Luni, municipiul Roman a primit vizita ambasadorului 
României în Regatul Suediei, Răduța Matache, și a amba-
sadorului Suediei la București, Anders Bengtcén. Ambasa-
dorii vizitează în această perioadă județele Neamț și Iași.

Sursa: Ziarul de Roman

Porția de hrană a țevarilor a fost redusă la ju-
mătatate
Conducerea fabricii de țevi de la Roman a redus canti-
tatea de alimente pentru întărirea organismului, alocată 
salariaților. Țevarii care lucrează în condiții deosebite și 
speciale ar trebui să primească, conform contractului co-
lectiv de muncă, între 200 și 500 de grame de carne de pui 
pe zi, în funcție de munca depusă. Patronii le-au oferit ti-
chete sociale a căror valoare reprezintă jumătate din costul 
alimentației de întărire a organismului.

Sursa: Ziarul de Roman

Proiectil găsit în șanț. Incendiu provocat de 
un conductor defect. Depozit de furaje în flă-
cări
Vineri dimineață, la ora 9.08, echipa pirotehnică a In-
spectoratului pentru Situații de Urgență “Petrodava” al 
județului Neamț a fost alertată și a intervenit pentru asana-
rea unui element de muniție descoperit pe raza localității 
Izvoare, comuna Bahna. Un angajat al primăriei, Dumi-

tru R., de 30 de ani, a descoperit o lovitură de aruncător 
de calibrul 120 de milimetri, în timp ce lucra la curățarea 
șanțurilor din localitate. Acesta a întrerupt imediat lucrul, 
a anunțat prin 112 descoperirea elementului de muniție și 
a asigurat perimetrul pînă la sosirea forțelor de intervenție. 
Pirotehniștii militari au ridicat elementul de muniție în 
condiții de siguranță și au verificat zona cu ajutorul detec-
torului de metale, pe o suprafață de 100 de metri pătrați, 
nefiind descoperite alte elemente de muniție.

Sursa: Ziarul de Roman

Sindicatele strâng semnături pentru modifi-
carea Codului Muncii
Salariații nemțeni care se consideră nemulțumiți de pre-
vederile actuale ale Codului Muncii pot exprima acest lu-
cru semnând pentru modificarea legislației din domeniul 
muncii, în cadrul unei campanii naționale ce va fi lansată 
de sindicaliștii de la Blocul Național Sindical (BNS), înce-
pând cu data de 15 octombrie.

Sursa: Ziarul de Roman

Comisarii acuzați de luare de mită stau cu 
ochii pe calendar
Luni, 8 octombrie, s-a consumat încă un episod din pro-
cesul celor trei comisari de la Garda Financiară acuzați de 
luare de mită.

Sursa: Ziarul de Roman
Paturi cu sisteme de avertizare în spital
Spitalul Municipal de Urgență Roman se pregătește intens 
pentru obținerea acreditării, document fără de care nu poa-
te primi finanțare din partea Casei de Asigurări de Sănă-
tate.

Sursa: Ziarul de Roman
Weekend plin cu bătăi și alcool
În ultimele 72 de ore, echipajele SMURD au fost alertate 
și au intervenit în 24 de cazuri care necesitau acordarea 
primului ajutor calificat.

Sursa: Ziarul de Roman

Lecții de umblat cu banii, pentru directori
50 de directori și directori adjuncți din școli din zona Ro-
manului, nou numiți în funcție sau cu vechime, au învățat 
cum se cheltuie, dar, mai ales, cum se fac banii.

Sursa: Ziarul de Roman

Aproape 500 de oameni au solicitat ambulanța 
în weekend
Sfârșitul săptămânii trecute s-a dovedit unul de coșmar 
pentru cadrele medicale de la Serviciul Județean de 
Ambulanță, care s-au confruntat cu un număr record de 
solicitări.

Sursa: Ziarul de Roman

Afacerile cresc precum ciupercile după ploa-
ie, la Roman
Orașul e plin de covrigării și magazine second hand.

Sursa: Ziarul de Roman 
3

http://www.ziarulderoman.ro/23784/isj-va-face-inspectii-anuntate/
http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20121009&pagina=1&articol=34228
http://ziarpiatraneamt.ro/festivalul-national-de-dans-sportiv-piatra-neamt-13-14-octombrie-2012/
http://ziarpiatraneamt.ro/politia-locala-a-municipiului-piatra-neamt-organizeaza-concursuri-pentru-functii-de-conducere/
http://www.ziarulderoman.ro/23803/update-ambasadori-in-vizita-la-roman/
http://www.ziarulderoman.ro/23806/portia-de-hrana-a-tevarilor-a-fost-redusa-la-jumatatate/
http://www.ziarulderoman.ro/23800/sindicatele-string-semnaturi-pentru-modificarea-codului-muncii/
http://www.ziarulderoman.ro/23790/comisarii-acuzati-de-luare-de-mita-stau-cu-ochii-pe-calendar/
http://www.ziarulderoman.ro/23786/paturi-cu-sisteme-de-avertizare-in-spital/
http://www.ziarulderoman.ro/23776/weekend-plin-cu-batai-si-alcool/
http://www.ziarulderoman.ro/23780/lectii-de-umblat-cu-banii-pentru-directori/
http://www.ziarulderoman.ro/23774/aproape-500-de-oameni-au-solicitat-ambulanta-in-weekend/
http://www.ziarulderoman.ro/23778/afacerile-cresc-precum-ciupercile-dupa-ploaie-la-roman/


La Ziua Câmpului: Partenerii grupului de fir-
me Almos au făcut demonstrații cu utilaje “de 
pe altă planetă”
Tractoarele și utilajele Massey Ferguson și UNIA, de ul-
timă generație, și-au arătat performanțele la demonstrația 
organizată pe câmp, la Dulcești, de grupul de firme Almos. 
Performanțele tehnice sunt o garanție a calității lucrărilor 
agricole ce vor asigura recolte bogate. Multe dintre uti-
laje, de la arat, pînă la semănat și erbicidat sau distribuit 
îngrășăminte respectă specificul agriculturii din România.

Sursa: Ziarul de Roman

 » Diverse

Operație în premieră la Spitalul Roman
La Roman a fost pregătită prima operație monoorificială. 
Pentru acest tip de operație au fost instruiți în străinătate 
dintre cei mai buni chirurgi romașcani. 

Sursa: Monitorul

Tot cu suspendare pentru bunicul nevricos
La rejudecare magistrații au ajuns la aceeași concluzie: 
doi ani de închisoare, cu suspendare. Bărbatul a sechestrat 
două minore pe motivul că i-ar fi sustras 200 lei: fetele au 
fost eliberate după câteva ore bune.

Sursa: Monitorul

Elodia de Neamț a fost ucisă
Lațul se strânge în jurul fostului soț al Ramonei Țuțuianu, 
femeia care a dispărut din seara de 22 ianuarie și nu a fost 
găsită nici până azi.

Sursa: Ceahlăul

Revista de Povestiri la Galleria Mall
Revista de Povestiri poate fi răsfoită și cumpărată de luni 
8 octombrie până duminică 14 octombrie la Galleria Mall 
din Piatra Neamț, în cadrul târgului urban de cărți Carava-
na Bookland.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Accident rutier pe DN 2: patru persoane au 
fost rănite
În localitatea Nisiporești, comuna Botești, județul Neamț, 
s-a produs un accident rutier din care a rezultat rănirea 
ușoară a patru persoane.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Congresul European de Turism Rural
A inceput “mult muncitul și mult contestatul” Congres 
European de Turism Rural. Mult mai bine organizat în 
comparație cu alte găselnițe turistice de prin Neamț, Con-
gresul European de Turism Rural a fost un congres de tu-
rism rural în accepțiunea biroului de comunicare al pri-
măriei, un congres de turism local din punctul de vedere 
al prezentatorului, un congres internațional din punctul de 
vedere al primarului, un târg de turism rural din unghiul în 

care privea președintele CJN și o conferință de turism în 
opinia reprezentantului ministerului, dar noi vă sugerăm să 
nu vă lăsați induși în eroare de aceste opinii despre Con-
gresul European de Turism Rural.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Povestile lui Creangă la Casa de Cultură a 
Sindicatelor din Piatra-Neamț
Casa de Cultura a Sindicatelor din Piatra Neamt va invita 
la spectacolul „Povestile lui Creanga”, marti, 16 octom-
brie, intre orele 11 si 17, cu participarea extraordinara a 
artistilor Izabela Oancea, Luminita Vologa, Mihai Paun, 
Lucian Tatu, Mihail Anton. Regia artistica: Izabela Oan-
cea, muzica: Sorin Oancea.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

S-a sinucis din dragoste
Responsabilitățile care depășeau cu mult până și puterea 
unui adult și o dezamăgire în dragoste s-au dovedit a fi o 
povară mult prea mare pentru o adolescentă de 16 ani. O 
adolescentă de 16 ani, din localitatea Ion Creangă, a decis, 
sâmbătă, să încheie socotelile cu viața și s-a spînzurat în 
casă.

Sursa: Ziarul de Roman

Cursuri de maseur pentru persoanele cu han-
dicap
Persoanele cu handicap pot deveni maseuri acreditați, dacă 
își pot asigura transportul până la Iași.

Sursa: Ziarul de Roman

E-book-ul va înlocui manualele școlare
Începând din viitorul an școlar, elevii își vor putea ușura 
ghiozdanele înlocuind toate manualele cu un singur e-
book (carte în format electronic).

Sursa: Ziarul de Roman

O altfel de lecţie despre Holocaust
Elevii de la Liceul de Arte “Victor Brauner” au comemorat 
ieri victimele Holocaustului în cadrul unui simpozion or-
ganizat de conducerea unităţii de învăţământ.

Sursa: Realitatea Media

Astăzi, peste 50 de oaspeţi din întreaga Euro-
pă sunt aşteptaţi la Tarcău
Comuna Tarcău va fi, astăzi, gazda unor oaspeţi de seamă 
din diferite ţări ale Uniunii Europene.

Sursa: Realitatea Media

La bibliotecă, copiii din Neamţ comunică gra-
tuit cu părinţii lor aflaţi în Milano
Copiii care nu au acces la internet şi ai căror părinţi lu-
crează în Italia au posibilitatea să-şi mai aline dorul faţă de 
aceştia prin intremediul bibliotecilor.

Sursa: Realitatea Media
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Romaşcanii, invitaţi să contribuie la realiza-
rea statuii unei mari personalităţi - profesor 
doctor Manolescu Strunga
Sala de şedinţe a Primăriei Roman a găzduit o conferinţă 
de presă susţinută de reprezentanţii uneia dintre cele mai 
active societăţi culturale din Moldova, prilejuită de lansa-
rea unui nou proiect

Sursa: Realitatea Media

Răpuși de depresie
O adolescentă din Ion Creangă si-a pus capăt zilelor, spân-
zurându-se în cămara casei. Se pare că fata suferea enorm 
din cauza bolii incurabile a mamei sale,  din ceea ce se 
vorbeste în scoala unde era elevă.

Sursa: Monitorul

Bustul Veronicăi Micle, vandalizat
Cu ce a greșit? Indivizi necunoscuți au desenat mustăți 
albe pe chipul din bronz al poetei de lângă Casa Memoria-
lă Veronica Micle din Tîrgu Neamț. 

Sursa: Monitorul

Dati un leu pentru bustul lui Manolescu 
Strunga!
Membrii Asociatiei Culturale Clepsydra lansează o colectă 
publică de bani pentru strângerea de fonduri în vederea 
amplasării în Piața Roman Vodă, în fața Primăriei, a bustu-
lui lui Manolescu Strunga. 

Sursa: Monitorul

Caravana BookLand poposește la Piatra-
Neamț!
Caravana BookLand se va deschide marți, 9 octombrie, în 
Centrul Comercial Galleria Mall din Piatra Neamt, unde va 
rămâne până duminică, 21 octombrie. Ineditul târg urban 
de carte BookLand te așteaptă la mall, la tine în oraș, cu o 
mulțime de surprize, oferte speciale, tombole și promoții, 
la playlistul de peste 9000 de titluri de carte, muzică, film 
și jocuri, de la cele peste 70 de edituri participante.

Sursa: Mesagerul

ȘTIRI TV

 » Social

Lacurile de acumulare din România
„Marea dintre munți”  a fost pentru două zile în centrul 
atenției comunității științifice naționale și internaționale. 
Simpozionul “Lacurile de acumulare din România” a re-
unit nume sonore în domeniu din județele Iași, Neamț, 
Constanța, Galați și Republica Moldova.

Sursa: EST TV
Triaj după vacanță!
O dată cu reînceperea activitații în unitățile de învățământ, 
toți preșcolarii și elevii au trecut prin mâinile medicilor din 
unitățile de învățământ sau de familie. La nivel județean, 

în urma controlului, au fost depistați peste 900 de elevi și 
copii cu diferite boli infecțioase sau parazitare.

Sursa: EST TV

Turism inovativ
Duminică la Piatra-Neamț s-a deschis oficial a patra ediție 
a Congresului European de Turism Rural. Evenimentul be-
neficiază de prezența a peste 200 de invitați din mai multe 
țări europene și se va desfășura pe parcursul a 4 zile.

Sursa: EST TV

Primele pregătiri
Șoferi, aveți grijă cum circulați și cum vă echipați 
mașinile. Acestea sunt recomadaările pe care polițiștilor le 
dau șoferilor. Mulți dintre șoferi au început deja pregătirile 
pentru sezonul geros. 

Sursa: Est TV

Pericolul de la școală
Elevii sunt nevoiță să învețe în condiții destul de grele la 
școlile din mediul rural. 
Inspectorii DSP au retras două autorizații de funcționare, 
din cauză că nu exista apă potabilă.

Sursa: EST TV

Caii revin la oraș
Caii de la baza hipică Virgil Bărbuceanu au luat-o la trap. 
La sfârșitul lunii animalele vor fi prezente la Bicaz. La 
baza hipică se poate practica călăria de agrement. 

Sursa: EST TV

Ieri seara, la Piatra-Neamț s-a deschis oficial 
cea de-a patra ediție a Congresului European 
de Turism Rural
Evenimentul s-a desfășurat la Curtea Domnească, unde au 
fost prezenți invitați din câteva zeci de țări, dar și foar-
te mulți pietreni. Parteneri la realizarea proiectului sunt 
Primăria Piatra Neamț, CJ Neamț, Camera de Comerț și 
Industrie Neamț, ADR Nord Est. Congresul se desfășoară 
sub patronajul Federației Europene de Turism rural din  
România. Evenimentul a adus la Piatra Neamț personalități 
de marcă din domeniul turismului și nu numai. Printre 
personalități s-a numărat comisarul european pentru Agri-
cultură Dacian Cioloș.

Sursa: 1 TV Neamț

Vaccinurile necesare imunizării necesare 
nou-născuților vor ajunge în Piatra Neamț 
până la sfârșitul lunii
Vaccinurile necesare imunizării necesare nou-născuților 
împotriva difteriei și tetanosului,tusei convulsive, poli-
omelitei și a virusului hepatitic B,  vor ajunge în Piatra 
Neamț până la sfârșitul lunii. Peste 1500 de bebeluși expuși 
riscului de îmbolnăvire urmează să fie vaccinați după o în-
târziere de două luni, pentru că Ministerul Sănătății nu a 
finalizat licitația pentru achiziționarea serului. 

Sursa: 1 TV Neamț
5

http://www.realitateamedia.ro/administratie/12876-romacanii-invitai-s-contribuie-la-realizarea-statuii-unei-mari-personaliti-profesor-doctor-manolescu-strunga.html
http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20121009&pagina=1&articol=34224
http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20121009&pagina=1&articol=34225
http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20121009&pagina=1&articol=34226
http://mesagerulneamt.ro/caravana-bookland-poposeste-la-piatra-neamt/
http://esttv.ro/lacurile-de-acumulare-din-romania/
http://esttv.ro/triaj-dupa-vacanta/
http://esttv.ro/turism-inovativ/


Societatea Locativ Serv și Locato își mută bi-
rourile
Chiriașii și locatarii din blocurile administrate de societa-
tea Locativ Serv se vor deplasa, începând de luna viitoare 
la o altă adresă decât cea de până acum dacă au de rezolvat 
o problemă locativă sau de achitat facturi la întreținere. Bi-
rourile Locativ Serv se vor muta la etajul 3 al Forum Cen-
ter. De la 1 noiembrie și societatea Locato își va schimba 
adresa. Birourile Societății se vor muta la parterul Blocului 
B9 de pe strada Privighetorii. 

Sursa: 1 TV Neamț

Evenimentul de deschidere a Congresului 
european de Turism Rural a fost prima mani-
festare  de amploare găzuită de Curtea Dom-
nească după începerea proiectului de restau-
rare demarat în urmă cu mai bine un an
Chir dacă lucrările din centrul istoric nu sunt finalizate, 
pietrenii s-au bucurat de noul aspect al Curții Domnești.  
De evenimentele de la Curtea Domnească s-au bucurat în 
special pietrenii. Meșterii populari vor fi prezenți și la Sala 
Polivalentă, în cadrul unor târguri de vânzare de produse 
tradiționale.

Sursa: 1 TV Neamț

 » Diverse 

Deschiderea seminariilor de turism rural a 
debutat ieri dimineață cu sloganul ”Turismul 
inovativ, o nouă viață pentru zonele rurale”
Peste 250 de participanți din România și din străinătate 
s-au înscris la seminariile de la Sala Polivalentă din Piatra 
Neamț, unde participă peste 40 de meșteri din întreaga țară. 
Membrii au discutat despre conceptele inovative în turism 
rural și despre modul în care se pot păstra comunitățile 
rurale și tradițiile prin intermediul turismului, despre rolul 
internetului în promovarea turismului rural. 

Sursa: 1 TV Neamț

Parte din cultura rurală, bucatele tradiționale 
sunt nelipsite de la evenimentele în domeniul 
turismului
Peste 50 de pensiuni s-au întrecut în rețete și au oferit 
oaspeților la Congresul European de Turism Rural de la 
Piatra Neamț, o degustare de bucate ca la mama acasa.
Aceștia au gustat celebrele sărmăluțe în foi de viță, plăcinte 
poale în brâu, gulaș moldovenesc și preparate tradiționale 
din porc și pește. Printre oaspeți s-a numărat și înotătoarea 
Camelia Potecă. 

Sursa: 1 TV Neamț

Icoane pe sticlă, covoare țesute manual, cos-
tume populare, sculptură în lemn și obiecte 
de artizanat din nuiele și ceramică
Acestea pot fi admirate și cumpărate de la standurile 
meșterilor prezenți la Târgul de turism de la Piatra Neamț, 
găzduit de Sala Polivalentă, începând de astăzi de la ora 

09.00. Atmosfera este întreținută de un ansamblu folcloric 
venit de la Alba Iulia. 

Sursa: 1 TV Neamț

Vremea s-a răcit și la Neamț, iar vântul puter-
nic a creat primele probleme
Toamna rece s-a instalat și în județul Neamț. Temperaturi-
le peste 25 de grade au fost înlocuite de cele sub 15 grade, 
în timp ce ploaia a fost mană cerească după o lungă peri-
oadă de secetă. Vântul puternic a creat mai multe proble-
me la alimentarea cu energie electrică. În zona montană 
a județului, pe timp  de noapte, temperaturile scad sub 0 
grade Celsius, iar în timpul zilei nu depășesc 4 grade.De 
miercuri seara urmează o încălzire ușoară.

Sursa: 1 TV Neamț

Numărul elevilor care au început școala, 
depistați cu boli epidemiologice -  foarte mare
Acesta reprezintă un motiv pentru care vacanța lor s-a pre-
lungit. Peste 900 de elevi au fost depistați cu boli epide-
miologice. Dintre aceștia, 400 au fost găsiți cu păduchi, 
iar 27 cu râie. 71 de copii au mai fost depistați cu micoze, 
iar un număr ridicat dintre aceștia a fost afectat de angine. 

Sursa: 1 TV Neamț
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