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 » Politic Administrativ

Noi „mișcări de trupe“ pe listele electorale
Lista ARD s-a îmbogătit cu nume noi. Surse din interio-
rul PDL afirmă că Mihai Archip, fostul prefect, ar candida 
pe Colegiul 3 Senat. Laurențiu Cadăr este dat ca potențial 
candidat pe Colegiul 2 Senat. Actualul senator Toader Mo-
canu ar urma să candideze pe Colegiul 1 Deputați. La USL 
lucrurile sunt aproape clarificate.

Sursa: Monitorul

Colegiul 1, cartoful fierbinte între PNL și PC
Nici ieri nu erau lămurite lucrurile între conservatorii și 
liberalii nemțeni cu privire la Colegiul 1 Deputați Piatra 
Neamț.

Sursa: Ceahlăul

Chelaru și frauda electorală
Senatorul nemțean Ion Chelaru face parte din comisia de 
analiză privind activitatea desfășurată de autoritățile și 
instituțiile publice în cazul votului de la referendumul din 
29 iulie. 

Sursa: Ceahlăul

Amor ghebos cu PP-DD
N-a visat Fărcășanu nici în cele mai optimiste vise politice- 
cu ochii deschiși că aibă atâția amatori la un partid pe care 
(îl) mai conduce în Neamț, așa cum are acum.

Sursa: Ceahlăul

Afacere imobiliară: 777 de ha de pădure cu 
2,7 milioane de euro
Prințul Dimitrie Sturza a vândut la începutul acestui an 
777,4 de ha de pădure, în zona Hangu, obținând în schimb 
2,7 milioane de euro. Prețul a  fost de 0,35 euro/mp, adică 
3500 de euro/hectare. La sfârșitul anului 2010, Mihai și Ele-
na Sturza au vândut 13.000 de hectare de pădure, obținând 
4000 euro/hectar.

Sursa: Monitorul

Alegeri parlamentare, candidaţii de ieri: fos-
tul prefect candidează pentru Senat 
Formaţiunile politice care încearcă să-și 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, nici măcar de liste complete 
de candidaţi nu se pune problema la unele formaţiuni poli-

tice. Dar surprize apar zilnic.
Sursa: Realitatea Media

Șef nou la Poliția Neamț?
Pe surse, noul șef al Poliției Neamț va fi comisarul șef Ne-
culai Iftimie. Acesta ar urma să fie secondat de adjuncții 
Cezar Asandei, actualul șef al Poliției Rutiere, și Răzvan 
Ouatu.

Sursa: Monitorul

Şef nou la AJOFM 
Lista de transferuri a Uniunii Social Liberală este în conti-
nuă mișcare.

Sursa: Realitatea Media

Ambasadorul Suediei a vizitat judeţul Neamţ
Excelenţa Sa, Anders Bengtcén, ambasadorul Suediei la Bu-
curești, însoţit de ambasadoarea României la Stockholm, 
Răduţa Matache au fost invitaţii oficialilor nemţeni, ieri, la 
Piatra Neamţ.

Sursa: Realitatea Media

“Parlamentul nu poate rămâne impasibil la 
nemulțumirile cetățenilor pe care îi reprezin-
tă”
Declarația este făcută de senatorul PSD Ioan Chelaru, 
membru al Comisiei parlamentare de anchetă privind ac-
tivitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice în 
cazul votului de la referendumul din 29 iulie 2012.

Sursa: Ziarul de Roman

Firmele nemțene, invitate să încheie partene-
riate cu investitori suedezi
Ambasadorul Suediei la București, Anders Bengtcén și 
ambasadorul României în Regatul Suediei, Răduța Mata-
che, s-au întâlnit marți, în sala Consiliului Județean Neamț, 
cu oamenii de afaceri din județ. Anders Bengtcén a fost 
impresionat de potențialul turistic al județului. “Perspecti-
va de dezvoltare a acestei regiuni e cu totul diferită față de 
cea de acum 15 ani”, a susținut ambasadorul.

Sursa: Ziarul de Roman

Lobby suedez pentru investiții la Roman
Ambasadorul Suediei în România, Anders Bengtcén, va 
face lobby pentru reabilitarea Casei Memoriale Celibi-
dache și pentru transformarea fostului Spital Vechi într-
un centru de îngrijiri paliative. Ambasadorul s-a arătat, 
însă, rezervat în ceea ce privește posibilitatea găsirii unor 
finanțări care să ofere celor două imobile funcționalitatea 
propusă de municipalitatea romașcană.

Sursa: Ziarul de Roman
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Afaceriștii din Germania caută parteneri în 
Neamț
Parteneriatele se referă la promovarea pe plan local a siste-
melor și produselor germane eficiente energetic.

Sursa: Ziarul de Roman

 » Social

Ana Blandiana și Umberto Eco, așteptați la 
Roman
Societatea Culturală Clepsidra a prezentat, zilele acestea, 
un raport de activitate pentru ultima perioadă a vieții cul-
turale din Roman și proiectele de viitor. În ultimul an, so-
cietatea condusă de preotul Cornel Paiu și medicul Dan 
Gabriel Arvătescu, în strânsă legătură cu anticarul Dan 
Dimitriu și scriitorul și teologul Tiberiu Roșu a reușit să 
aducă în atenția iubitorilor de cultură din Roman și chiar 
întregului județul personalități reprezentative din aproape 
toate domeniile.

Sursa: Mesagerul 

Săracul general
Șeful Inspectoratului Școlar Neamț locuiește cu chirie și 
e plin de datorii. În schimb, adjuncta sa, Gabriela Banu 
câștigă 200.000 de lei pe an, are trei mașini, terenuri, 
moșteniri.

Sursa: Ceahlaul

Ambasadorul Suediei a ratat întâlnirea cu oa-
menii de afaceri
Excelența Sa Andres Bentgtcen a luat masa în afara orașului 
și a întârziat 45 de minute la CJ. 

Sursa: Ceahlăul

O comună în doliu pentru fata care a salvat 8 
italieni
Comuna Alexandru cel Bun a fost ieri în doliu. O mare de 
oameni a condus-o pe ultimul drum pe Andreea Lupu, fata 
care după moarte a salvat 8 italieni. Aceasta și-a pierdut 
viața după ce a fost spulberată pe o trecere de pietoni din 
Potenza Picena, orașul italian în care se stabilise și își croia 
o carieră în televiziune.

Sursa: Ceahlăul

Prețul țigării în liceu: între 100 și 250 lei!
Aproape toate regulamentele de ordine interioară destinate 
elevilor au articole referitoare la interdicții legate de fumat 
alcool, droguri, lipsa de la ore. Despre fumat nu există di-
rector de școală care să poată afirma că elevii nu-l practică, 
în școală sau în apropierea acesteia. 

Sursa: Ceahlăul

Naveta dascălilor, sămânță de scandal
Obligativitatea decontării navetei a fost luată în ședința 
comisiei paritare și a fost transmisă în toate școlile și pri-
măriile din județ. În unele comune mai sunt restanțe la 
plata navetei dascălilor și de doi, trei ani. „Directorii tre-

buie să prevadă sumele în bugetele școlilor și să fie apro-
bate în ședințele de Consiliu de Administrație“, a declarat 
Gabriela Grigore, secretar general al Sindicatului Liber din 
Învățământ Neamț.

Sursa: Monitorul

Comisarul Moldovanu devine adjunct
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului 
Neamț se reorganizează și devine filială a unei organizații 
regionale.

Sursa: Ceahlăul

Comuna Tarcău, spre primul ”drum verde” 
din România
Pentru o zi comuna Tarcău a fost un punct de referință pe 
harta turistică a Europei. Conacul Vitoriei Lipan a găz-
duit ieri, seminarul intitulat ”Drumuri verzi-foste linii de 
mocănițe”.

Sursa: Ceahlăul

Miercuri, directorii la raport
Directorii din județul Neamț se vor întâlni astăzi, 10  octom-
brie, cu șefii lor din Inspectoratul Școlar Județean Neamț 
și împreună vor discuta despre starea învățământului 
nemțean din anul școlar 2011-2012.

Sursa: Monitorul

Nemțeni arestați pentru furtișaguri prin Euro-
pa
Unul din indivizi este căutat de austrieci, iar celălalt de bel-
gieni, ambii sunt suspectați de fapte de furt. Dacă vor fi 
condamnați, vor executa pedeapsa în unul din penitenci-
arele românești.

Sursa: Monitorul

Drumul greu al unei investiții americane la Roman
În maxim două săptămâni se va semna contractul în-
tre investitorul american în fabrica de saci de aer pentru 
automobile și proprietarul halelor de la Fontax. 1.200 de 
romașcani vor lucra din martie 2013 în această fabrică.

Sursa: Monitorul

Poliția concediilor medicale trage să moară
Un proiect de lege prevede abrogarea ordinului referitor la 
verificarea pacienților pe timpul concediilor de boală. În 
Neamț doar câțiva pacienți au fost verificați, printre care 
însuși șeful Casei de Asigurări.

Sursa: Monitorul

Banii pentru Urgențe, din nou în vizorul lui Arafat 
Finanțarea unităților de urgență a fost discutată marți de 
șefii Sănătății. Se pare că multe unități de urgență din țară 
au cerut nejustificat suplimentarea fondurilor

Sursa: Monitorul

Acțiune a Poliției Rutiere
Lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere Neamț vor efectua, 
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în perioada 8-14 octombrie, o serie de acțiuni în trafic 
pentru reducerea victimizării prin accidente rutiere, prin 
combaterea încălcării normelor legale de către conducăto-
rii autovehiculelor destinate transportului public de marfă 
cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și 
transportului public de persoane. 

Sursa: Monitorul

Sechestru pe bunuri de peste  6 miliarde, în dosa-
rul măcelarilor
Curtea de Apel a dispus instituirea sechestrului asigura-
tor pe bunurile unuia din inculpați Măsura este valabilă și 
pentru firma prin care s-au efectuat tranzacțiile cei patru 
inculpați au 21 de ani de detenție.

Sursa: Monitorul

Punct final în procesul traficanților de hoți în Ger-
mania
Soții Țărlea rămân cu o condamnare de câte 3 ani de închi-
soare, cu suspendare. Sentința instanței supreme este defi-
nitivă. Inițial, Tribunalul Neamț îi achitase pe cei doi, însă 
aceștia au fost acuzați că au obligat mai multe persoane să 
fure în Germania.

Sursa: Monitorul

Copil căzut de la 6 metri înălțime 
Băiatul de 13 ani s-a ales doar cu o fractură, după ce a că-
zut de pe o pasarelă. De la aceeași înălțime a căzut și un 
muncitor din anexa Văleni, cauza accidentului fiind vântul 
puternic.

Sursa: Monitorul

Ambasadorul Suediei a vorbit elogiativ despre 
Sergiu Celibidache
Anders Bengtcen, ambasadorul Suediei în România, a fă-
cut o scurtă incursiune la Roman, în cadrul vizitei în județ. 
Excelența Sa a fost însoțit de ambasadorul României în 
Suedia, E.S. Răduța Matache. Au fost prezenți la eveni-
ment viceprimarul municipiului Roman - Lucian Micu, 
prețedintele Consiliului Județean - Culiță Tărâță prefectul 
de Neamț, Ilie Haralambie Mitea. Unul din subiecte a fost 
Casa Sergiu Celibidache, însă ambasadorul Suediei nu a fă-
cut nici o promisiune fermă de asistență financiară în acest 
sens. Marți dimineață, reprezentanții celor două ambasade 
au vizitat Colegiul Național Petru Rareș, și-au bucurat pri-
virile cu frumusețile zonei Bisericani și au mers în vizită la 
o fermă zootehnică de la Zănești.

Sursa: Monitorul

Evacuaţii din casele naţionalizate primesc locu-
inţe sociale 
 Familiile din Roman, care au locuit în case naţionalizate și 
au fost evacuate, vor primi locuinţe sociale într-unul dintre 
cele două noi blocuri construite în Aleea Revoluţiei.

Sursa: Realitatea Media

Se distribuie formularele pentru ajutoarele de în-
calzire 
Romașcanii cu venituri mici vor primi și în această iarnă 
ajutoare pentru încălzirea locuinţelor.

Sursa: Realitatea Media

Tâlhar căutat de belgieni - prins la Sagna 
În dimineaţa de 8 octombrie, la ora 7.00, poliţiștii Compar-
timentului „Urmăriri”, din cadrul Serviciul de Investigaţii 
Criminale Neamţ l-au prins, în locuinţa proprietate, pe 
Adrian Bacoșcă, în vârstă de 31 de ani, din comuna Sagna.

Sursa: Realitatea Media

Controale la TIR-uri şi microbuze 
De la începutul acestei săptămâni până pe 14 octombrie, 
poliţiștii Serviciului Rutier Neamţ acţionează pentru redu-
cerea victimizării din accidente rutiere, prin combaterea 
încălcării normelor legale de către conducătorii autove-
hiculelor destinate transportului public de marfă cu masa 
totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Sursa: Realitatea Media

Şapte răniţi în două accidente
În mai puţin de o oră, luni dimineaţa (8 octombrie), pe 
șoselele nemţene au fost rănite șapte persoane, în două ac-
cidente de circulaţie.

Sursa: Realitatea Media

Doborât de vânt de pe schelă 
Sudorul a căzut, pe beton, de la o înălţime de șase metri.

Sursa: Realitatea Media

Pentru o zi, Tarcăul a devenit capitala turismului 
european  
Preocuparea permanentă a autorităţilor locale din comuna 
Tarcău pentru valorificarea potenţialului turistic a dus la 
scrierea unei noi file de istorie.

Sursa: Realitatea Media

Ziua Permisului de Conducere: de la o probă de 
viteză şi o frână pe şosea, la examen pe calcula-
tor 
Primele examene pentru obţinerea permisului de condu-
cere au fost organizate în anul 1907 * primul permis de 
conducere după reorganizarea administrativă a României 
a fost eliberat la data de 18 aprile 1968.

Sursa: Realitatea Media

Congresul European de Turism Rural îşi închide 
porţile 
Astăzi, toţi cei care au participat la Congresul European 
de Turism Rural vor avea ocazia să-și prezinte concluziile 
vizavi de temele care au fost dezbătute în cadrul evenimen-
tului.

Sursa: Realitatea Media
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Vieţi salvate de formularul miraculos 
Tot mai mulţi nemţeni sunt salvaţi graţie formularului E 
112 eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate, care permi-
te asiguraţilor să beneficieze de tratamente sau intervenţii 
chirurgicale în ţările Uniunii Europene, costul intervenţi-
ilor fiind suportat aproape în totalitate din fondul asigură-
rilor de sănătate.

Sursa: Realitatea Media

Polițiștii rutieri acționează în cadrul Campa-
niei preventive „TRUCK & BUS” 
În perioada 08 – 14 octombrie 2012, polițiștii Serviciului 
Rutier Neamț actionează pentru reducerea victimizării din 
accidente rutiere, prin combaterea încălcării normelor le-
gale de către conducătorii autovehiculelor destinate trans-
portului public de marfă cu masa totală maximă autorizată 
mai mare de 7,5 tone și transportului public de persoane cu 
capacitatea de transport mai mare de 8+1.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Mai puțini pacienți, mai multe medicamente
Anul acesta, prioritatea Spitalului Municipal de Urgență 
Roman a fost aprovizionarea cu medicamente. Cel puțin 
așa reiese dintr-un raport întocmit de către Direcția de Să-
nătate Publică Neamț, care arată că, deși au fost internați 
mai puțini pacienți față de anul trecut, fondurile pentru 
medicamente au fost majorate consistent

Sursa: Ziarul de Roman

Disparută din Iași, găsită în comuna Secuieni 
În data de 6 octombrie 2012, în urma unui apel la 112, 
polițiștii Postului de Poliție Secuieni, județul Neamț, au 
identificat-o în comuna Secuieni, județul Neamț, pe Varoi 
Georgiana, de 15 ani, semnalată ca dispărută de la domi-
ciliu său din comuna Mădârjac, județul Iasi, la data de 1 
octombrie 2012. Minora a fost încredintată părintilor.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Director cu salariu de 30 milioane si locuință 
socială de la primarie
Am tot criticat asistența socială pietreană ca find ceva ne-
definit, ineficient și prost administrat, dar am vazut că nu 
este chiar așa urmărind cazul unui asistat social și anume 
cazul băiatului domnului Fărcășanu Mihai, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Neamț și președinte al PPDD 
Neamț. Acest tânăr fără locuință și serviciu, nesprijinit 
de familie, a primit din partea primariei Piatra-Neamț o 
bucațică de vilă în cartierul de la Văleni, locuință cu chirie 
subvenționată, cum este și normal în cazul persoanelor a 
căror situație economică nu le permite accesul la o locuință 
în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile 
pieței.

Sursa: Ziar Piatra Neamț
 
Sistematizarea zonei ANL se va încheia până 
la iarnă
Lucrările efectuate în perimetrul blocurilor ANL pentru 

sistematizarea verticală a zonei se vor încheia în cel mult 
o lună și jumătate, conform estimărilor reprezentanților 
administrației locale.

Sursa: Ziarul de Roman

Doi angajați într-unul, la Primăria Bîra
Mimi Gherasim lucrează ca bibliotecară și desfășoară și ac-
tivitatea de referent. Aceasta speră să primească finanțare 
pentru un proiect, “Idei de 4.000 lei”, care va consta în 
montarea unui panou publicitar electronic în comună.

Sursa: Ziarul de Roman

 » Diverse

Ultimul drum al eronei din Alexandru cel Bun
Andreea Lupu, tânăra care a decedat în Italia și ale cărei or-
gane au salvat de la moarte 8 italieni, a fost înmormântată 
ieri. Sute de persoane, rude, prieteni, apropiația și săteni 
au condus-o pe ultimul drum pe cea care a impresionat o 
lume întreagă.

Sursa: Monitorul

Banii de medicamente s-au terminat din nou 
Bugetul alocat compensatelor a fost epuizat de la sfârșitul 
săptămânii trecute. Ultimele două luni  din 2012 se anunță 
sumbre, nefiind bani de nimic.

Sursa: Monitorul

Aventurile unei dispărute 
O adolescentă de 15 ani, din Iași, care a fugit de acasă pe 1 
octombrie, a fost găsită, după cinci zile, într-o casă părăsită 
din comuna nemţeană Secuieni . În tot acest timp, minora 
a mers pe jos și a dormit prin păduri. Luni, ea s-a întâlnit 
cu o adolescentă din Neamţ, care de asemenea fugise de 
acasă. Un sătean, căruia i s-a părut suspectă prezenţa celor 
două minore, a sunat la 112.

Sursa: Realitatea Media

Simfonia florilor de toamnă, compusă de CMI 
Urban 
Municipiul Piatra-Neamţ este într-o continuă dezvoltare, 
o arată amplele proiecte la care lucrările sunt în plină des-
fășurare.

Sursa: Realitatea Media

Panică la etajul 7
Proprietarii unei locuinţe de la etajul 7 al unui bloc de pe 
Bulevardul Dacia, din municipiul Piatra-Neamţ, s-au spe-
riat la gândul că le va arde casa și au sunat la 112, în după-
amiza de luni.

Sursa: Realitatea Media

Uşoară scădere a indicatorului sărăciei 
Pentru prima dată după mulţi ani, comuna Valea Ursului 
înregistrează o pondere a șomerilor de sub zece procente.

Sursa: Realitatea Media
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Invitaţie la teatru: „Puck în căutarea curcu-
beului” 
Teatrul Tineretului a pregătit pentru spectatorii de toate 
vârstele o nouă „jucărie” scenică, intitulată „Puck în cău-
tarea curcubeului”. Reprezentaţia va avea loc vineri, 12 oc-
tombrie, de la ora 10.00, la sala de spectacole a Colegiului 
Naţional „Petru Rareș”.

Sursa: Realitatea Media

Maşina Street View şi bicicleta Google Trike 
au ajuns la Piatra-Neamţ 
Astăzi și mâine, prin Piatra-Neamţ vor putea fi observate 
bicicleta Google Trike și mașina Street View, acestea aflân-
du-se în misiune de captare a imaginilor cu principalele 
obiective turistice existente în localitate.

Sursa: Realitatea Media

Congresul Internațional al Organizațiilor din 
Medicina Integrativă, ediția a II-a 
Asociația Patronatul Medicinei Integrative organizea-
ză Congresul Internațional al Organizațiilor de Medicină 
Integrativă, ediția a doua, cu tema ,,Medicina Integrativă 
între mit și adevăr”. Evenimentul va avea loc miercuri, 24 
octombrie 2012, la Rin Airport Hotel, București.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Istoria învățământului din Neamț se scrie la 
Roman
Școala “Vasile Alecsandri” va organiza prima ediție a sim-
pozionului județean “Incursiune în istoria învățământului 
nemțean”.

Sursa:Ziarul de Roman

Şcoală pentru părinţi, la Biblioteca Judeţea-
nă „G. T. Kirileanu” 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Neamţ, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană “G. T. Ki-
rileanu” Neamţ oferă pentru părinţii copiilor din clasele 
I – IV, de pe raza municipiului Piatra-Neamţ, şansa de a 
participa la cursul de Educaţie Parentală “Cum să devii un 
părinte mai bun?”, după modelul HOLT România.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ, program 8 – 
14 octombrie 
Vineri, 12 octombrie, ora 10.00, Colegiul Naţional Petru 
Rareş, „Puck în căutarea curcubeului”  un spectacol de Lo-
redana Grigoriu, creaţie colectivă. În distribuţie: Andrea 
Gavriliu, Cătălina Ieşanu, Loredana Grigoriu, Ecaterina 
Hâţu, Nora Covali, Cezar Antal, Daniel Beşleagă, Dragoş 
Ionescu, Victor Giurescu. Biletele se pot achiziţiona din 
locaţia unde este programată reprezentaţia, cu 2 ore înainte 
de spectacol.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Sezonul intoxicațiilor cu ciuperci
Medicii se așteaptă ca numărul pacienților intoxicați cu 

ciuperci să crească.
Sursa: Ziarul de Roman

Cursuri de calculator pentru copiii din mediul 
rural
Copiii și tinerii din mediul rural au șansa să beneficieze 
de cursuri autorizate de informatică. Fundația “Teodora 
Campostrini”, TestCenter acreditat European Computer 
Driving License (ECDL), în cadrul activităților sale de for-
mare, educare și instruire, pune la dispoziția tuturor cur-
suri de informatică și sesiuni de examinare pentru toți cei 
ce doresc certificarea propriilor competențe digitale prin 
Permisul ECDL.

Sursa: Ziarul de Roman

ȘTIRI TV

 » Politic Administrativ

Lucrările Congresului European de Turism 
Rural s-au desfășurat în mai multe zone din 
județ 
O parte dintre invitații străini au participat la o conferință 
la Seminarul Teologic Veniamin Costachi de pe lângă 
Mănăstirea Neamț. Oaspeții au avut ocazia să și viziteze 
principalele obiective turistice din zonă. După ce în pri-
ma zi de congres seminariile pe diferite teme de turism 
s-au desfășurat la Sala Polivalentă din Piatra-Neamț, 
marți, lucrările congresului s-au mutat în teritoriu, pe pa-
tru trasee diferite  având ca puncte centrale de desfășurare 
Complexul Vitoria Lipan din Tarcău, Hotelul Bistrița din 
Durău, Seminarul Teologic al Mănăstirii Neamț și sala de 
conferințe IGLOO de pe muntele Cozla. La Seminarul 
Teologic gazde și invitați au discutat despre moștenirea 
culturală a zonei și despre turismul ecumenic. Invitații au 
apreciat ospitalitatea gazdelor și potențialul turistic al zo-
nei. Autoritățile locale din zonă speră ca evenimentul să 
aibă un impact important pentru dezvoltarea zonei. Cea 
de-a patra ediție a Congresul European de Turism Rural se 
încheie miercuri  10 octombrie.

Sursa: 1 TV Neamț

 Dublă vizită oficială
”Cred ca stați pe o comoară aici in județul Neamț”, este 
de părere ambasadorul Suediei în România. Afirmația a 
fost făcută cu ocazia vizitei oficiale de două zile în județul 
Neamț, efectuată alături de ambasadoarea României în Su-
edia, Răduța Matache. Cei doi oficiali s-au întâlnit atât cu 
reprezentanții administrației publice locale și județene cât 
și cu cei din mediul de afaceri. După deplasarea de ieri de 
la Roman, cei doi oficiali s-au oprit în a doua zi a vizitei 
în județul Neamț și în municipiul resedință de județ. Aici 
au discutat cu oficialitățile și cu oamenii de afaceri, despre 
oportunitățile de investitii. Excelența Sa, Anders Bengt-
cen, ambasadorul Suediei în România, s-a arătat încântat 
de mediul înconjurător, de potențialul zonei în agricultu-
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ră, procesarea alimentelor, prelucrarea lemnului și în tu-
rism. La finalul vizitei, ambasadoarea României în Suedia, 
nemțeancă de origine, le-a prezentat oamenilor de afaceri 
oportunitățile de investiții și le-a mărturisit că și-ar dori să 
vadă pe rafturile magazinelor suedeze mai multe produse 
românești.

 Sursa: 1TV Neamț

 » Social

Comisarii pentru Protecția Consumatorilor 
Neamț au scos de la vânzare rechizite și uni-
forme școlare în valoare de peste 5000 de lei 
Acestea au fost oprite de la comercializare pentru 
neconformități legate de informarea clientilor și identifica-
rea produselor.  Ca la fiecare început de an școlar, comisa-
rii pentru protecția consumatorilor au verificat librăriile și 
magazinele care au la vânzare rechizite și uniforme pentru 
elevi. Controalele au scos la iveală numeroase nereguli, 
depistate la majoritatea celor verificați. Produsele cu pro-
bleme erau în mare parte de proveniență China și nu aveau 
niciun fel de informații pe ambalaje care să identifice pro-
dusul și să îi prezinte caracteristicile. O altă problemă de-
pistată de comisarii de la protecția consumatorului a fost 
cea legată de modul de desfășurare a unor promoții semna-
lizate, dar practic inexistente, pentru că reducerile și peri-
oadele de valabilitate nu erau comunicate. Jumătate dintre 
produsele verificate au fost scoase temporar de la vanzare. 
Amenzile aplicate comercianților au fost substanțiale. 

 Sursa: 1TV Neamț

 »   Diverse                                    

Câteva zeci de preoți din protopopiatele  
Piatra-Neamț și Roznov au învățat de la un 
preot din Statele Unite ale Americii cum să 
facă psihoterapie ortodoxă
Invitatul de peste ocean le-a vorbit oamenilor Bisericii 
despre modul în care trebuie să comunice cu credincioșii 
pentru a le alina suferințele. La eveniment a participat si 
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. Întâlnire 
duhovnicească de rang înalt. Conferința organizată de cele 
două protopopiate și gazduită de Consiliul Județean Neamț 
a avut tema “Patimile și vindecarea lor prin Psihoterapia 
Ortodoxă”. Înaltele fețe bisericești au fost întâmpinate la 
Consiliul Județean de președintele Culiță Tărâță, care a 
amintit despre rolul preotului în comunitate și importanța 
colaborării autorităților cu Biserica pentru sprijinirea 
cetățenilor. 

Sursa: 1TV Neamț

Înger în cer, înger pe pământ
O tristețe neagră a cuprins astăzi inimile celor care au cu-
noscut-o și iubit-o pe Andreea Elena Lupu. Tânăra, care 
prin moartea ei a dat viață altor 8 persoane din Italia a 
fost condusă astăzi pe ultimul drum. În urmă cu două săp-
tamâni un motociclist a accidentat-o pe o trecere de pie-

toni, aducând-o în moarte cerebrală. Cu doar câteva săp-
tămâni înainte de a muri Andreea și-a exprimat dorința de 
a-i fi donate organele în caz că s-ar fi întâmplat ceva cu ea. 
Dupa 4 zile de moarte cerebrală, părinții îndurerați i-au 
respectat dorința unicului lor copil. 8 vieți au fost salva-
te iar presa italiană a dezbătut pe larg gestul familiei din 
România. Luni seara Andreea a fost adusă acasă, în loca-
litatea Viișoara. Andreea a părăsit pentru totdeauna casa 
parintească în ropote de aplauze, semn de prețuire față de 
viața curată pe care a dus-o și pentru grija față de alții.  
Despre Andreea se vorbește acum în două țări, în două 
limbi diferite. Medicii spitalului în care tânara și-a dat ul-
tima suflare, dar a dat viață altor 8 persoane, au hotărât să 
facă o asociație care sa-i poarte numele,  în cadrul căreia să 
se vorbească despre importanța donării de organe.  

Sursa: 1 Tv Neamț

Voluntariat în străinătate
Tinerii dornici să cunoască lumea gratuit își pot vedea 
visul cu ochii. Comisia Europeană decontează călătoriile 
tinerilor dispuși să lucreze ca voluntari în străinatate. Cei 
interesați se pot adresa Serviciului de Voluntariat European, 
care și-a făcut cunoscută ieri activitatea la Galleria Mall. 
Evenimentul a fost organizat pe plan local de asociația 
CREED (Centrul de Resurse Economice si Educație pen-
tru Dezvoltare) în cadrul unui proiect național. Serviciul 
European de Voluntariat oferă posibilitatea tinerilor cu 
vârste cuprinse între 18 si 30 de ani să devină voluntari în 
străinătate. Aceștia pot petrece între două și douăsprezece 
luni peste hotare timp în care desfășoară activități de vo-
luntariat. Pe parcursul perioadei respective voluntarii au 
cazarea și masa asigurate precum și banii de buzunar.  

 Sursa: 1TV Neamț 

Descoperire istorică în lacul Bicaz
Zeci de lespezi cu inscripții ce datează de mii de ani au fost 
găsite în adâncuri de scafandrii Serviciului Salvamont. Cel 
mai probabil acestea aparțin unei civilizații precreștine. 
Descoperirea a fost făcută de scafandrii Serviciului Salva-
mont în timp ce efectuau un exercițiu de pregătire în Lacul 
Bicaz. La un moment dat un instrument a cazut în apă și 
pentru a-l recupera scafandrii au coborât la o adancime de 
30 de metri,  unde au găsit zeci de pietre de mormânt și cru-
ci zăcând pe fundul apei.  În urmă cu 50 de ani autoritățile 
au strămutat peste 20 de  sate de pe Valea Bistriței pentru a 
amenaja lacul de acumulare Izvorul Muntelui. Sute de case 
și gospodării, dar și instituții și chiar biserica din Hangu 
au fost atunci acoperite de ape. Oamenii și-au strămutat 
morții într-o groapă comuna dar și acum se crede că au mai 
rămas sub lac morminte neștiute și alte mistere ascunse în 
adâncuri. 

Sursa: 1TV Neamț

Pregătiri pentru vaccinarea antigripală   
Au început pregătirile pentru campania de vaccinare anti-
gripală. Direcția de Sănătate Publică Neamț a cerut medi-
cilor de familie o situație a persoanelor care au prioritate 
la vaccinare gratuită. Listele trebuie întocmite până pe 17 
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octombrie, astfel încât de la începutul lunii noiembrie să 
fie demarată campania de imunizare.  Deocamdată nu se 
cunoaște data exactă la care va începe campania de vac-
cinare antigripală a populației, însă în anii trecuți aceas-
ta a început în prima parte a lunii noiembrie.  Ministerul 
Sănătății urmează să achiziționeze pentru imunizarea 
gratuită a populației aproape un milion de doze de vaccin 
antigripal. Acesta este primul an în care dozele necesare 
campaniei de vaccinare nu vor fi produse de Institutul Can-
tacuzino dupa ce în ianuarie anul trecut, mai multe loturi 
cu doze de vaccin fabricate aici au fost retrase, din cauza 
unei concentrații scăzute a tulpinei B. 

Sursa: 1TV Neamț

Țara Cărților și-a deschis ieri hotarele la Ga-
leria Mall din Piatra-Neamț
Circa 9000 de volume așteaptă să fie răsfoite și cumpă-
rate de iubitorii literelor si literaturii, până duminică 14 
octombrie. Proiectul își propune să atragă publicul tânăr, 
în special, către carte și cultură.  Aproximativ 60 de edituri 
din România sunt prezente în aceste zile în Galeria Mall în 
cadrul unui târg de carte intitulat BookLand. Beletristică, 
poezie, cărți de diverse specialități, science fiction și cea 
mai nouă moda în materie de citit - TEA BOOK, pe toate 
le puteti achiziționa la prețuri de editura, la BOOK Land. 
Alături de cărți, pe rafturile târgului veți găsi cd-uri si dvd-
uri la prețuri dintre cele mai mici. Târgul de carte de la 
Galeria Mall va fi deschis până duminica 14 octombrie și 
dacă se va bucura de interes ar putea rămane deschis timp 
de încă o saptămână. Până acum Book Land a trecut prin 
32 de orașe din România.Organizatorii speră ca până la 
finele anului sa mai ajungă în alte 7.

Sursa: 1TV Neamț

Campanie de colectare 
Dacă vă întrebați ce să faceți cu aparatele electrice de care 
nu mai aveți nevoie, una din soluții ar fi să le depozitați, 
în mod organizat, în cele 7 puncte de colectare ce vor fi 
înființate, sâmbătă pe raza municipiului Piatra-Neamț. 
Acțiunea de colectare de pe 13 octombrie este organi-
zată de Asociația Română pentru Reciclare și face parte 
din cadrul unei campanii de ecologizare derulată la nivel 
național. Initiațiva este susținută de autoritățile locale și de 
societatea Brantner. Aparatele electronice de care nu mai 
aveți nevoie pot fi depuse, între orele 9-16, în 7 puncte 
provizorii de colectare ce vor fi realizate în Piatra-Neamț.  
Pietrenii care se vor implica în acțiunea de colectare de 
sâmbătă vor putea participa și la o tombolă cu premii.

Sursa: 1TV Neamț

Destin tragic
Sfârșit tragic pentru un tânăr din Satul Mare internat la 
Spitalul Bisericani din comuna Alexandru cel Bun. Măci-
nat de boală și singurătate bărbatul în vârstă de 37 de ani 
și-a pus capăt zilelor.

Sursa: EST TV
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