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ȘTIRI TV

 » Administrativ

Meseria brățară de aur 
Învățământul tehnic și professional a fost repus în drep-
turi. Peste 400 de elevi din județ se pregătesc să devină  
meseriași în diferite domenii de activitate în cadrul cla-
selor profesionale reintroduse în sistemul de învățământ 
din acest an școlar. La Colegiul Tehnic de Transporturi 
din Piatra-Neamț au fost înfi ințate în acest an două cla-
se pentru mecanici auto și una pentru tinichigii vopsitori 
auto. Elevii înscriși în aceste clase benefi ciază de mult mai 
multe ore de practică la agenți economici specializați cu 
care școala a încheiat contracte de parteneriat. În total la 
nivel de județ au fost constituite 17 clase de profesională. 
Se invață meserii precum mecanică, industrie alimentară, 
turism, comerț, industrie textilă și pielărie.

Sursa: 1 TV

Împotriva violenței în școli
Polițiștii nemțeni au demarat o nouă campanie de preve-
nire a infracționalității în școli. Scopul campaniei este de 
a reduce riscul de implicare a elevilor de liceu în acte de 
violență. Filmul ce prezintă cazuri ale unor tineri afl ați în 
Penitenciarul pentru Minori din Craiova și în Penitenci-
arul pentru Femei Târgușor va fi  difuzat în cadrul întâl-
nirilor pe care polițiștii le vor avea cu elevii Colegiului 
Național de Informatică. Clipul face parte din campania 
Poliției Române „Nu lăsa violența să te transforme în in-
fractor”. 

Sursa: 1 TV

S-au montat primele camere video
La Piatra-Neamț au fost montate primele camere video 
din cele care vor monitoriza non stop cele mai importan-
te intersecții din municipiu. Sistemul de supraveghere va 
deveni operațional până la fi nele lunii. Autoritățile speră 
ca odată cu punerea lui în funcțiune să scadă atât numarul 
actelor de vandalism de pe domeniul public cât și cel al 
contravențiilor la regimul circulației. Un sistem similar de 
supraveghere video a fost implementat în urmă cu cățiva 
ani și în municipiul Roman.

Sursa: 1 TV

O nouă strategie socială
Municipalitatea pietreană pregătește o nouă strategie soci-
ală pentru perioada 2013-2017. În baza anchetelor sociale 
și a datelor ce vor fi  culese din teritoriu, se vor putea stabili 

măsuri concrete pentru următorii ani, se vor putea estima 
fondurile necesare plății ajutoarelor sociale și nevoia reală 
de personal în cadrul serviciului protecție socială din ca-
drul primăriei Piatra-Neamț. În funcție de rezultatele aces-
tei analize sociale, se vor stabili și direcțiile în care se va 
încerca atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea 
proiectelor cu componenta socială. 

Sursa: 1 TV

Au crescut încasările
În bugetul societății Locativserv se constată o ușoară 
creștere. Ce-i drept, luna octombrie a fost mai profi tabi-
lă decât precedenta, pentru că mulți dintre chiriași și-au 
reînnoit contractele de închirirere a locuințelor. Aceasta 
perioadă din an nu este considerată a fi  una profi tabilă de-
oarece cei mai mulți dintre chiriașii blocurilor ANL sau ai 
locuințelor sociale investesc în pregătirea copiilor pentru 
noul an școlar. Spre deosebire de anii trecuți, de aceasta 
dată se constată o creștere a încasărilor la plata chiriilor și 
a facturilor de întreținere cu până la 30%. Cu acești bani 
se vor putea efectua diverse investiții, lucrări de reparații 
și de întreținere a imobilelor de locuit administrate de Lo-
cativserv.

Sursa: 1 TV

 » Social

Armonii de toamnă
Elevii Școlii Nr. 2 din Piatra-Neamț au sărbătorit toamna 
prin muzică și poezie într-un decor creat de ei din roadele 
acestui anotimp. Evenimentul  intitulat Armonii de toamnă 
a ajuns la cea de-a opta ediție. Fiecare clasă a organizat un 
stand pornind de la o anumită temă. Pentru ca atmosfera de 
toamnă și de sărbătoare să fi e completă, cei mici au cântat 
melodii despre toamnă și au recitat versuri.  

Sursa: 1 TV

Probleme și vicii ascunse
Dacă doriți să achizitionați o casă, un apartament sau 
un teren trebuie să fi ți foarte vigilenți pentru că puteți 
avea surprize extreme de neplăcute. Este recomandarea 
agenților imobiliari care se confruntă tot mai frecvent cu 
probleme care își au rezolvarea numai în instanță. Este 
vorba în general despre imobilele provenite din moșteniri 
sau donații sau de cele cu vicii ascunse. Moștenitori 
neștiuți de nimeni care apar dupa ani buni, donații contes-
tate sau locuințe disputate în urma divorțurilor sunt doar 
câteva dintre problemele care pot tulbura liniștea celor 
mutați în casă nouă.  

Sursa: 1 TV
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Hoți din biserici prinși de Poliție
În luna septembrie 11 biserici din Piatra-Neamț și zona 
limitrofă au fost călcate de hoți. Paguba făcută biserici-
lor se ridică la 2300 de lei, bani furați din cutia milei. 2 
tineri din Roznov vor da socoteală în fața legii, acestia fi-
ind suspectați că au furat mai multe bunuri din biserici. 
Pentru a-i speria pe hoți, slujitorii Domnului au început să 
instaleze sisteme de alarmă și supraveghere video în in-
cinta lăcașurilor de cult. Hoții nu se mulțumesc numai cu 
bunurile din biserică. Acestia au ajuns și la morminte, de 
unde fură cruci, plăci de beton, fier și alte metale folosite 
pentru împrejmuirea locurilor de veci.

Sursa: 1 TV

Salmonella la gradiniță
Direcția de Sănătate Publică Neamț confirmă existența 
unui focar de salmonella la Gradinița Floare de Colț din 
Piatra-Neamț. 7 copii cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani 
au fost diagnosticați cu această boală. Cazurile nu sunt 
grave, dar medicii au deschis o anchetă epidemiologică.  
În prezent, alte 50 de probe prelevate de la copii se află în 
lucru, nefiind exclusă posibilitatea ca numărul cazurilor 
de salmonella să crească. Pentru prevenirea îmbolnăvirii, 
medicii solicită insistent parinților să-i învețe pe cei mici 
să se spele pe mâini ori de câte ori folosesc toaleta sau 
mănâncă. 

Sursa: 1 TV

ZIARE

 » Politic

Luminița Vîrlan, un „cocoș“ care a învins un „su-
pergreu“
La două zile după ce a primit o sentință definitivă care îi 
permite să intre în cursa pentru un mandat de parlamentar, 
profesoara Luminița Vîrlan a povestit presei nemțene cum 
vede lucrurile care au făcut-o să ajungă în fața magistra-
tilor și să își probeze nevinovăția. Profesoara a trebuit să 
facă față unui proces în care i-a fost contestată candidatu-
ra în Colegiul 1 Senat. „Consider că în timpul campaniei 
electorale am cu totul alte probleme decât atacuri de genul 
celui pe care l-am înfruntat. Eu sper să nu mai existe și al-
tele, care să mă trimită în ograda Justiției“, a declarat fosta 
șefă a învățământului nemțean. 

Sursa: Monitorul

Carte-n dar de la Mihaela Stoica
2000 de cărți pentru copii au fost dăruite de deputatul 
nemțean școlilor din Piatra-Neamț. „Este un gest elegant, 
îi suntem foarte recunoscători, îi mulțumim din toată ini-
ma”, a declarat Niculina Niță, directorul Școlii „Daniela 
Cuciuc”.

Sursa: Monitorul

„Pe Valea Muntelui trebuie să înceteze nemulțumirile 
și necazurile locuitorilor”
Afirmația aparține lui Marian Enache, candidat USL-UN-
PR în Colegiul 8 pentru Camera Deputaților. ”Nu vreau să 
fiu deputatul Colegiului 8 prezent pe scenă doar la zilele de 
sărbătoare ale localităților”, afirmă acesta.

Sursa: Monitorul

Luminița Vîrlan a învins în lupta pentru Senat
Magistrații de la Curtea de Apel Bacău au admis recursul 
ei și nu i-au dat dreptate contestatarului Pavel Lungu. În 
aceste condiții, ARD are candidat pe Colegiul 1 Senat.

Sursa: Monitorul

BEJ interzice publicarea de materiale de propagandă 
în toată presa scrisă locală din Circumscripţia Electo-
rală nr. 29 Neamţ, inclusiv în mediul online
Biroul Electoral de Circumscripţie decide în data de 
01.11.2012, ora 13.00 “Interzice publicarea de materiale 
de propagandă în toată presa scrisă locală din Cirumscrip-
ţia Electorală nr. 29 Neamţ, în afara perioadei de campanie 
elctorală, respectiv până la data de 09.11.2012. Prezenta 
decizie se va aduce la cunoştinţa competitorilor electorali 
şi ai reprezentanţilor presei scrise locale. […] Referitor la 
solicitarea de clarificare a termenului de „presă scrisă” vă 
aducem la cunoştinţă că aceasta include şi presa on-line...“

Sursa: Ziar Piatra Neamț

USL-ul se străduiește din plin să piardă alegerile pe co-
legiul 4
După cum era de așteptat, colegiul 4 miroase a blat de cum 
intri în orașul Roman. USL-ul s-a mobilizat așa de bine 
și este atât de absorbit de precampanie încât nu a reușit 
să dea jos bannerele din campania trecută, astfel încât 
cetațenii romașcani care tranzitează cea mai aglomerată 
zonă din punct de vedere pietonal, zona pieței centrale, au 
ocazia să îl vadă pe Vasile Pruteanu zâmbind de pe stâlpi 
și îndemnându-i să îl voteze pentru funcția de președinte al 
Consiliului Județean Neamț.
Dacă așa vrea USL să se prezinte în lupta cu un candidat 
de talia doamnei Elena Udrea, cred că ar trebui să treacă 
de etapa votării la Roman și să ajungă direct la înscăunare.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Cu și despre Ioan Munteanu USL
Ioan Munteanu este una din figurile agreate de unii politi-
cieni și aspru contestate de alții. Imaginea sa politică are 
multe urcușuri și coborâșuri, iar în bălăcăreala electorală 
permanentă din Neamț se pare că uităm esențialul și anu-
me să vedem cine se ascunde în spatele unor nume. Din 
aceste considerente am încercat să mai lăsăm la o parte 
lingușelile sau criticile și să vedem cine este omul din spa-
tele numelui Ioan Munteanu.

Sursa: Ziar Piatra Neamț
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Luminiţa Vîrlan: “Cui poate să-i fie frică de o persoană 
de 55 de kg?”
Cea mai neaşteptată contestaţie pe un candidat pentru ale-
gerile parlamentare, cea împotriva Luminiţei Vîrlan, este, 
paradoxal, şi singura contestaţie depusă în această precam-
panie. Întrebată dacă în spatele contestaţiei depuse de pro-
fesorul Lungu există un mânuitor de sfori, candidata ARD 
a precizat: “Nu ştiu dacă este un motiv real şi un motiv 
fals. Nici nu pun această problemă. Am luat în considera-
re numai argumentele din faţa instanţei. Ceea ce se poate 
interpreta este o altă chestiune care nu mă interesează.[…] 
Cui poate să-i fie frică de o persoană de 55,5 kg, în raport 
cu 120 de kilograme cât au alţii, şi care încearcă să folo-
sească arme care nu înseamnă nişte biblioteci pe care le-au 
citit în viaţă?”, a declarat Luminița Vîrlan.

Sursa: Ceahlăul

Campania „Eşti stresat” – locul unde poţi spune ce 
gândeşti!
O asociaţie neguvernamentală care se declară apolitică 
a demarat o campanie intitulată „Eşti stresat?” prin care 
oferă posibilitatea omului de pe stradă să scape de stresul 
grijilor zilnice scriind ceea ce-l supără pe coli mari de hâr-
tie postate în locuri aglomerate. Duminică, 4 noiembrie, 
în trei locaţii din Piatra-Neamţ, în centru vizavi de Parcul 
Tineretului, în Mărăţei şi în Piaţa Centrală au fost montate 
bannerele campaniei şi panouri uriaşe pe care trecătorii îşi 
puteau scrie nemulţumirile şi gândurile negre care le tul-
bură somnul şi le fac viaţa amară.

Sursa: Ceahlăul

Parlamentarii nemţeni – ce au fost şi ce-au ajuns
Nemţenii au trimis în Parlament începând din 1992 până 
la alegerile din 9 decembrie anul acesta, 67 de senatori şi 
deputaţi, unii de câte 2-3 ori. Din prima legislatură – 1992-
1996, un singur parlamentar se regăseşte acum în Legisla-
tiv, Cristian Rădulescu, care a prins toate legislaturile, dar 
nu pe listele de la Neamţ.

Sursa: Ceahlăul

Fărcăşanu vrea înapoi
Fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, Mi-
hai Fărcăşanu, a sesizat prefectul de Neamţ cu privire la 
“nelegalitatea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 137 din 
25.10.2012″. Prin această hotărâre, fostul preşedinte a fost 
înlocuit din cea de a doua funcţie în Consiliul Judeţean, 
prin votul majorităţii, cu Emilia Arcan. Din partea Pefectu-
rii Neamţ, nu exista, ieri, nici un răspuns. Mihai Fărcăşanu 
mai are varianta contestării în contencios administrativ, la 
tribunal.

Sursa: Ceahlăul

Cărți de suflet pentru copiii noștri
N-a trecut decât un an de când deputatul Mihaela Stoica 
lansa provocarea la lectură, inaugurând prima bibliotecă 
”Citește și dă mai departe”, pentru a încuraja copiii să ci-
tească, pentru a le stârni pofta de lectură de calitate. Acum, 

pentru a continua în aceeași idee, Mihaela Stoica s-a gân-
dit să extindă posibilitățile copiilor de a ajunge la cărți și 
a făcut donații mai multor școli. Donații literare. De două 
săptămâni, de când au început cărțile să intre în rafturile 
din bibliotecile școlare, s-au adunat peste 2.000 de volume 
care abia așteaptă să fie răsfoite de cei mici. Ele au intrat 
în fondul de carte al Şcolii nr. 1, Şcolii nr. 2, Şcolii nr. 3, 
al Şcolii ”Elena Cuza”, al Şcolii nr. 6, al Liceului de Artă 
”Victor Brauner”, dar și în zestrea literară a Colegiilor 
”Calistrat Hogaș” și ”Petru Rareș”.

Sursa: Ceahlăul

Luminiţa Vîrlan închide cazul
Luminiţa Vîrlan, candidatul ARD pentru un colegiu de se-
nator, a făcut, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, câte-
va precizări referitoare la ultima acţiune a unui fost coleg, 
care a încercat să o scoată din cursa electorală înainte de 
a începe. Luminiţa Vîrlan a prezentat toate actele rezulta-
te în urma demersului juridic în care a fost implicată de 
nevoie şi a menţionat faptul că a făcut acest lucru pentru 
a demonstra că nu are nimic de ascuns în acestă privinţă.

Sursa: Realitatea

Carte-n dar de la Mihaela Stoica
Pentru a încuraja copiii să citească şi pentru a lărgi orizon-
tul celor care deja sunt pasionaţi de lectură, deputatul Mi-
haela Stoica a dăruit aproape două mii de volume şcolilor 
din Piatra Neamţ. Donaţia, pornită ca o idee de continuare 
a mai vechiului proiect „Citeşte şi dă mai departe”, s-a do-
vedit a fi o campanie amplă, primită cu multă bucurie în 
şcoli, atât în rândul dascălilor şi bibliotecarilor, cât şi în 
rândul copiilor.

Sursa: Realitatea

Laurenţiu Dulamă, un om integru pentru Camera De-
putaţilor
Un om îndrăgit şi respectat atât de colegii săi cât şi de ad-
versari, aşa se prezintă în faţa nemţenilor Laurenţiu Dula-
mă, candidatul Alianţei România Dreaptă (ARD) la func-
ţia de deputat pe Colegiul 3 Camera Deputaţilor (Roznov). 
Actualul director al societăţii pietrene Parking SA, Lau-
renţiu Dulamă este un candidat integru şi îşi joacă şansa cu 
rigurozitatea impusă de funcţie şi de reputaţia ireproşabilă 
pe care o are în faţa publicului. Ca om politic, Laurenţiu 
Dulamă este admirat şi invidiat deopotrivă. Realizat pe 
plan personal, dar şi profesional, candidatul Alianţei Ro-
mânia Dreaptă nu lasă loc de speculaţii celor care l-ar pu-
tea acuza că a intrat în politică pentru interesul propriu. Cu 
entuziasm dar şi cu experienţa acumulată pe plan profesi-
onal, Laurenţiu Dulamă îşi doreşte să poată veni mai mult 
în sprijinul oamenilor, nu doar să le asculte problemele ci 
să găsească împreună cu ei soluţii la dificultăţi.

Sursa: Realitatea

„Cornul abundenţei” la Podoleni: 2.906 tone de ali-
mente pentru săracii şi şomerii judeţului
Programul de distribuire de ajutoare alimentare în bene-
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ficiul persoanelor defavorizare, program inclus în cadrul 
Planului European de Ajutoare pentru Persoanele cele mai 
Defavorizate şi finanţat de Uniunea Europeană, a intrat în 
linie dreaptă. După ce responsabilii din cadrul Consiliului 
Judeţean Neamţ au alcătuit bazele de date cu potenţialii 
beneficiari, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul-
tură a transmis responsabililor nemţeni care sunt cantităţi-
le de alimente alocate judeţului Neamţ. Este vorba despre 
2.906 tone de produse preambalate, cea mai mare cantitate 
alocată de la începutul acestui program social. Deja, la de-
pozitul de la Podoleni al Rezervelor Statului au ajuns can-
tităţi importante de alimente şi nu este departe momentul 
în care acestea vor începe a lua calea localităţilor din judeţ.

Sursa: Realitatea

Electorale - facebook
Candidaţii au înţeles că şi reţelele de socializare au rolul 
lor în promovarea unei campanii, iar ca urmare 90% din 
candidaţii colegiilor din Neamţ şi-au ”tras” conturi pe cea 
mai mare reţea de socializare. De ceva vreme, să tot fie 
vreo trei săptămâni, paginile de facebook ale unor oameni 
politici din Neamţ, în special Piatra-Neamţ şi Roman, au 
înflorit de buchete de fotografii făcute pe la studiouri din 
Iaşi sau Bucureşti, de fotografi adevăraţi. Astfel, în acest 
moment sutele de prieteni de pe FB sunt priviţi de candi-
daţi ca posibili votanţi, iar o parte dintre aceştia îşi arată 
simpatia prin like-urile pe care le împart, uneori, cu prea 
multă sinceritate, pe toată reţeaua.

Sursa: Realitatea

Candidatura Luminiţei Vîrlan a rămas validă
Luminiţa Vîrlan, candidatul ARD pentru colegiul 1 Senat, 
a trecut prin două zile de foc deşi nu a început campania 
electorală. Ea a trebuit să se prezinte, două zile la rând, 
în sălile de judecată de la Piatra-Neamţ şi de la Curtea 
de Apel Bacău, unde s-a încercat scoatarea ei din cursa 
pentru alegerile parlamentare. Împotriva sa a fost depusă 
o contestaţie din partea unui profesor din Botoşani, Pavel 
Lungu, care a solicitat instanţei să fie anulat dreptul de a 
candida al Luminiţei Vîrlan pe motiv de abuz în serviciu şi 
nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti.

Sursa: Realitatea

 » Administrativ
Vaccinarea HPV, doar la cererea părinților
Reluarea campaniei de vaccinare împotriva virusului HPV 
care poate cauza cancerul de col este o certitudine. Așa 
susțin reprezentanții Ministerului Sănătății, care anunță 
că vor relua campania de vaccinare la începutul anului 
școlar viitor, 2013-2014, dar în anumite condiții. Practic, 
se dorește reluarea vaccinării împotriva cancerului de col 
uterin (HPV) la elevele cu vârste între 11 și 15 ani, dar 
numai la cererea expresă a părinților.

Sursa: Monitorul

Angajații primăriei se pot asocia în sindicat
Angajații Primăriei Tîrgu Neamț au primit undă verde din 

partea primarului Daniel Harpa să devină membri de sindi-
cat. De altfel, chiar el a solicitat președintelui Sindicatului 
Liber al Funcționarilor Publici să vină în urbea de sub Ce-
tate la o întâlnire, lucru care s-a și întâmplat zilele trecute. 
O astfel de deschidere din partea primarului Harpa i-a luat 
prin surprindere pe angajații instituției, cărora li se bloca-
seră din start orice idei sindicale în ultimii 12 ani.

Sursa: Monitorul

Miercuri aflăm cât va costa gigacaloria
Cosilierii locali pietreni se vor întâlni, miercuri, 7 noiem-
brie, pentru a lua unele decizii extrem de importante pen-
tru cetățeni. Una vizează stabilirea noului preț al gigaca-
loriei care va fi luat în seamă la calcularea contravalorii 
căldurii din cele circa 4.400 de apartamente care au rămas 
la sistemul centralizat din oraș. În momentul de față, prețul 
unei gigacalorii din Piatra-Neamț este cel practicat în iarna 
trecută - 298,5 lei, dar conducerea societății Locato a cerut 
o reașezare a costului, pentru că din sezonul rece trecut și 
până în prezent s-au produs scumpiri la toate cele necesare 
pentru producerea gigacaloriei - curent și gaz metan.

Sursa: Monitorul

Bani de liceu pentru toți cei care au cerut
În județul Neamț, vor primi bursa socială în valoare de 180 
de lei pe lună 4.340 de elevi. Pe site-ul unde sunt anunțați 
beneficiarii bursei, ministerul precizează că inspecto-
rul școlar general al ISJ Neamț este profesorul Mihai 
Lăcătușu. Baza de date a celor de la MECTS este extrem 
de veche, având în vedere că după Mihai Lăcătușu, Inspec-
toratul Școlar Județean Neamț a fost condus timp de trei 
ani de profesoara Luminița Vîrlan, după care, de la început 
de iunie, este coordonat de către profesorul Viorel Stan.

Sursa: Monitorul

Bani pentru reabilitarea termică a blocurilor vechi
Asociațiile de proprietari din Piatra-Neamț care vor să își 
reabiliteze termic blocurile construite acum trei-șase dece-
nii și în care trăiesc familii cu venituri modeste se pregă-
tesc de startul pentru cerut bani. Agenția pentru Dezvolta-
re Regională Nord-Est anunță lansarea apelului public de 
proiecte pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor 
de locuințe. Beneficiarii eligibili sunt cele șase unități ad-
ministrativ teritoriale (autorități ale administrației publice 
locale) - municipii reședință de județ din regiunea Nord-
Est, în calitate de reprezentanți ai asociațiilor de proprie-
tari. Investițiile țintă sunt blocurile de locuințe construite 
între 1950 și 1990 în care locuiesc categorii sociale vulne-
rabile și familii cu venituri reduse.

Sursa: Monitorul

Centrele de permanență, asigurate până în decembrie
CJAS Neamț a primit fonduri pentru plata angajaților cen-
trelor  și pentru achizițiile de medicamente ori materiale 
sanitare până la finele anului.

Sursa: Monitorul
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Condițiile de acordare a burselor profesionale
Deși nu se știe când vor ajunge banii, primele semne că 
fondurile se vor aloca au fost date. Cei în jur de 450 de 
elevi din Neamț care au ales să învețe o meserie de pe 
urma școlilor profesionale vor primi bursele de 200 de lei 
care le-au fost promise încă de la înscriere și despre care 
nu au mai știut nimic câteva luni la rând.

Sursa: Monitorul

Dezinfecție după salmonella
Primăria a acordat aproape 144 milioane de lei vechi 
Grădiniței ”Floare de colț” pentru dezinfecție la începutul 
anului școlar. DSP Neamț efectuează zilnic triajul epide-
miologic al tuturor copiilor și personalului de la grădinița 
respectivă, iar săptămâna viitoare, pe perioada vacanței, va 
realiza o nouă dezinfecție generală a clădirii.

Sursa: Monitorul

Îngerii din spitale
31 de cadre medicale trăiesc de luni sau chiar ani buni fără 
niciun leu deși vin la serviciu zi de zi. Ei sunt voluntarii 
Spitalului Județean Neamț. Deși munca lor este motivată 
de speranța unei viitoare angajări, generozitatea rămâne. 
Pe lângă aceștia, SJU Neamț mai are alături și altfel de 
voluntari, oameni cu suflet mare care periodic fac donații 
anonime.

Sursa: Monitorul

Un jandarm din Neamț pleacă în Afganistan
Plutonierul major Rusu Paul, din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Neamţ, face parte din al patrulea con-
tingent de jandarmi români care a plecat sâmbătă, 03 no-
iembrie 2012, în Afganistan, unde va executa misiuni de 
instruire a forţelor de ordine publică din această ţară, sub 
egida NATO. Ceremonialul apelului solemn s-a desfăşurat, 
miercuri, la sediul IGJR, în prezenţa ministrului Adminis-
traţiei şi Internelor, Mircea Duşa, şefului Departamentului 
Ordine şi Siguranţă Publică din MAI, chestor principal de 
poliţie Ioan Căbulea şi a conducerii Jandarmeriei Române.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Bătăuşi oblojiţi pe banii spitalului
Bătăuşii care-şi măsoară muşchii prin discoteci şi pe uliţe, 
fiind,  bineînţeles, sub influenţa alcoolului, sunt conside-
raţi, prin lege, victime ale agresiunilor şi beneficiază de 
transport asigurat cu ambulanţa şi tratament gratuit în spi-
tal, aglomerând secţia de urgenţe. După principiul „nici un 
week-end fără răniţi în crâşme”, şi în acest sfârşit de săptă-
mână câţiva viteji au ajuns în grija medicilor de la urgenţă.

Sursa: Ceahlăul

Foştii angajaţi ai Spitalului Bicaz vor să se întoarcă 
“acasă”
Auzind că spitalul din Bicaz va fi redeschis, 120 dintre cei 
143 de medici şi asistenţi detaşaţi, acum un an, la alte uni-
tăţi din judeţ, au cerut să se întoarcă “acasă”. Foştii anga-
jaţi au depus dosarele la Primăria Bicaz, unitatea adminis-

trativă care a făcut demersurile pentru ca miile de locuitori 
din Bicaz şi de pe  întreaga Valea Muntelui să-şi poată trata 
bolile cât mai aproape de casă. Primarul oraşului Bicaz, 
Nicolae Sălăgean, dă asigurări că redeschide spitalului se 
va face în curând.

Sursa: Ceahlăul

De grija pacienţilor, dr. Ciobanu nu iese la pensie
Dr. Sorin Ciobanu, şeful Laboratorului de radiologie din 
spitalul judeţean, voia să iasă la pensie, însă până la urmă 
s-a răzgândit. “În curând va pleca la pensie un coleg de-al 
nostru, iar în vara 2013, altul. Nu este cel mai bun moment 
să  ies şi eu din sistem, pentru că iar s-ar da peste cap ac-
tivitatea din radiologie”, a precizat dr. Ciobanu. Conduce-
rea spitalului a decis să scoată la concurs două posturi de 
radiolog, dacă tot permite legea, însă aşteaptă ok-ul de la 
Consiliul Judeţean Neamţ.

Sursa: Ceahlăul

Centrul «Episcop Melchisedec», alinare pentru vârsta 
a treia
Centrul social multifuncţional «Episcop Melchisedec» din 
Roman este unul dintre cele mai mari centre de ajutora-
re a persoanelor în vârstă din întreaga zonă a Moldovei. 
80% din valoarea proiectului a fost finanţată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, în 2010-2011. La ora 
actuală, circa 10-15 persoane primesc consiliere, zilnic, 
8-16 persoane beneficiază de servicii medicale şi stoma-
tologice, 50 persoane primesc o masă caldă pe zi, 20 de 
beneficiază de adăpost temporar şi între 15-30 de persoane 
în vârstă beneficiază de serviciile de socializare.

Sursa: Ceahlăul

Plouă în spital
În timp ce peste maternitatea europeană de la etajul 4 s-a 
aşternut praful, la etajul 5, modernizat pentru mutarea 
cardiologiei, deja plouă. Apa şiroieşte cu nepăsare peste 
tencuiala de cea mai bună calitate aplicată cu ocazia rea-
bilitării şi ajunge până la lambriul special pentru protecţia 
pereţilor. Şi cine ştie ce surprize or mai fi pe sub tavanul 
fals care ”adăposteşte” instalaţia de iluminat…Indiferent 
de condiţii, maternitatea funcţionează la etajul 5, până 
când va putea fi mutată la etajul 4, unde încă se lucrează, 
din cauza unor ”situaţii neprevăzute”.

Sursa: Ceahlăul

Zero lei pentru insulină
Începutul de lună aduce veşti proaste pentru diabetici: casa 
de sănătate nu are bani pentru insulina şi medicamente-
le care ţin boala sub control. Pentru restul nemţenilor cu 
drept de obţinere a tratamentelor în regim compensat şi 
gratuit, bugetul lunii acesteia este de numai 500.000 lei, 
înjumătăţit faţă de valorile din lunile pecedente.

Sursa: Ceahlăul
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SC Parking SA – Management de calitate în parcările 
de reședință
Acum cinci ani, parcările din Piatra-Neamț erau o proble-
mă majoră pentru locuitori, mai cu seamă pentru cei care 
stau la bloc. Implicarea și eforturile depuse de Parking, 
societatea care administrează parcările de reședință, po-
trivit mandatului de încredere acordat de Consiliul Local 
Piatra-Neamț, s-au constatat pe parcurs, scriptic, dar mai 
mult faptic. Astăzi, la cinci ani distanță, societatea Parking 
a reușit, prin management de calitate și calitatea mana-
gementului, să aibă în administrare 17.134 locuri de par-
care de reședință, ceea ce înseamnă de aproape șase ori 
mai multe ca la început. Poate și din acest motiv, colecti-
vul societății Parking a rămas neschimbat, iar directorul, 
Laurențiu Dulamă, este printre cei mai statornici manageri 
din societățile municipale.

Sursa: Ceahlăul

Razie printre şoferi
Sâmbătă şi duminică (3 - 4 noiembrie), poliţiştii au făcut o 
razie de amploare pe şoselele nemţene, ocazie cu care au 
constatat zece infracţiuni rutiere şi au aplicat 61 de sanc-
ţiuni contravenţionale. Dintre acestea, 41 au fost pentru 
încălcarea regimului de viteză şi 20 pentru conducere sub 
influenţa alcoolului. De asemenea, au fost reţinute 17 per-
mise de conducere şi retrase şapte certificate de înmatricu-
lare.Totodată, pentru scandaluri au fost date 23 de amenzi; 
valoarea totală a sancţiunilor aplicate fiind de 28.820 de 
lei.

Sursa: Realitatea

ADR Nord-Est face planul pentru accesarea fondurilor 
europene în 2014 - 2020
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est selectează 
parteneri pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regi-
onală Nord - Est 2014 - 2020, în vederea accesării şi im-
plementării fondurilor europene pentru această perioadă. 
În acest sens, instituţia organizează procesul de selecţie a 
organizaţiilor care vor face parte din componenţa Comi-
tetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare 
Regională Nord - Est 2014 - 2020, cu rol consultativ.

Sursa: Realitatea

Sunt aşteptate 93.000 de doze de vaccin antigripal
În cursul acestei săptămâni sunt şanse ca vaccinurile an-
tigripale să fie repartizate judeţului nostru, spun medicii 
epidemiologi, având în vedere că procedura de licitaţie a 
fost finalizată de către Ministerul Sănătăţii. Direcţia de Să-
nătate Publică a cerut autorităţilor centrale 93.000 de doze 
de vaccin antigripal, necesarul pentru campania gratuită de 
imunizare, în urma catagrafiei făcute de medicii de familie 
în care au fost incluşi pacienţi de pe listele lor. Mai mult cu 
10.000 faţă de anul trecut.

Sursa: Realitatea

Sute de nemţeni în căutarea dispozitivelor medicale
Teoretic, persoanele care contribuie la Fondul asigurări-

lor sociale de sănătate au o mulţime de drepturi. Acestea 
ar trebui să acopere toate serviciile medicale, de la cele 
de urgenţă până la cele foarte complexe şi costisitoare. În 
realitate, bugetul alocat Casei de Asigurări de Sănătate nu 
acoperă costurile acestor servicii. Din cauza lipsei de fon-
duri, CAS a ajuns cu decontarea dispozitivelor medicale 
abia până în 2010, iar pentru cele de anul trecut se aşteaptă 
alţi bani, deşi instituţia a făcut numeroase demersuri la ofi-
cialii de la Bucureşti. Pe lista de aşteptare pentru acordarea 
dispozitivelor medicale sunt înregistrate 1.905 cereri.

Sursa: Realitatea

Poliţia donează 249 de borcane
Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Neamţ transmite, 
fără plată, 249 de borcane, a câte 820 de grame, solicitan-
ţilor interesaţi, care fac parte din rândul instituţiilor publi-
ce, ONG-urilor sau diverselor culte. Borcanele, „în stare 
bună” după cum precizează oamenii legii, au fost casate şi, 
nemaifiind de trebuinţă, vor fi date pe degeaba. Cei intere-
saţi trebuie să trimită o solicitare în acest sens, pe adresa 
IJP (strada Eroilor, numărul 16, Piatra-Neamţ).

Sursa: Realitatea

5 noiembrie, momentul adevărului: Primăriile trebuie 
să ceară până luni bani pentru subvenţiile la încălzire
Cele 83 de primării din judeţul nostru trebuie ca până luni, 
5 noiembrie, să transmită Agenţiei de Plăţi şi Inspecţie So-
cială Neamţ situaţiile centralizatoare cu familiile/persoa-
nele singure care au dreptul să primească subvenţii pentru 
încălzirea locuinţelor. Autorităţile locale care nu dau curs 
acestei solicitări riscă să-şi pună oamenii în cap, deoarece 
aceştia vor încasa subvenţiile pe luna noiembrie cu întârzi-
ere, cel mai probabil odată cu cele aferente lunii decembrie

Sursa: Realitatea

Telegondola se opreşte patru săptămâni pentru revizia 
generală
Începand cu data de 5 noiembrie, compania Perla Invest 
va începe procedurile de revizie anuală la telegondolă şi 
la telescaun. Având în vedere că telegondola are o vechi-
me de 5 ani, va fi o revizie mai amănunţită, care va mări 
timpul de lucru la trei - patru săptămâni. Revizia impune o 
serie de verificări anuale obligatorii atât la partea mecani-
că, electrică cât şi la partea de software.

Sursa: Realitatea

Sindicaliştii din metalurgie şi-au luat notiţe la Roman
Sindicaliştii din metalurgie de la centrele din Roman, Ga-
laţi, Zalău, Slatina şi Hunedoara s-au reunit vineri, la Ho-
telul Roman, pentru a lua parte la cursul cu tema „Statutul 
social al bunăstării şi evoluţia lumii contemporane”. Prin 
prezenţa la această activitate liderii de sindicat au dorit să 
îşi îmbunătăţească cunoştinţele şi să-i poată reprezenta cât 
mai bine pe colegii lor angajaţi.

Sursa: Realitatea
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Pietrenii pot cere subvenţii până pe 20 noiembrie
Primăria Piatra-Neamţ a prelungit termenul până la care 
cetăţenii pot face solicitări către aceasta pentru a bene-
ficia de subvenţia la încălzire, în iarna acestui an. De la 
1 noiembrie, termenul a fost devansat pentru data de 20 
noiembrie. Atunci se vor centraliza toate cererile de sub-
venţie venite de la pietrenii cărora li se vor deconta o parte 
din cheltuielile cu încălzirea locuinţelor, chiar începând cu 
luna noiembrie.  

Sursa: Realitatea

Undă verde la angajări în spitale
Deblocarea posturilor în spitalele din judeţ, anunţată cu câ-
teva luni în urmă, a devenit realitate. În spitalele din judeţ 
vo fi scoase la concurs posturile absolut necesare pentru 
funcţionarea normală a unităţilor. În ultima şedinţă a Co-
mitetului director al Spitalului Judeţean au fost identifica-
te secţiile cu deficit de personal, astfel că pentru cea mai 
mare unitate sanitară au fost scoase la concurs trei posturi 
de medic şi 10 de asistent.

Sursa: Realitatea

Angajaţii Spitalului Judeţean se plâng că drepturile lor 
nu sunt respectate
În contractul colectiv de muncă semnat de cei peste 1.000 
de angajaţi ai Spitalului Judeţean pentru perioada 2012 
-2013, sunt prevăzute o serie de drepturi de care cadrele 
medicale nu au beneficiat vreodată. Pe lângă acordarea ti-
chetelor de masă, printre altele, cadrele medicale ar trebui 
măcar o dată pe an să beneficieze de examinarea medicală 
gratuită şi completă, de salarii mai mari, dar şi de măsuri 
de protecţie. „Oamenii nu mai au răbdare şi vor să înceapă 
pichetările. Problema tichetelor de masă este arhicunoscu-
tă, dar avem şi alte motive de nemulţumire. Nu beneficiem 
şi de alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de mun-
că. [...]” a spus asistenta Angela Tofan - liderul Sanitas din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă. 

Sursa: Realitatea

Bani pentru centrele de permanenţă
Salariile cuvenite personalului medical din cadrul centre-
lor de permanenţă sunt asigurate până la sfârşitul anului. 
Vestea vine de la Casa de Asigurări de Sănătate, care a 
virat celor opt centre de permanenţă din judeţ suma de 
462.000 de lei, pentru lunile noiembrie şi decembrie.

Sursa: Realitatea

O nouă serie de obligaţii fiscale de îndeplinit pentru 
contribuabili
Până pe 7 noiembrie, persoanele juridice şi fizice care des-
făşoară activităţi economice în mod independent sau exer-
cită profesii libere, au efectuat achiziţii intracomunitare de 
bunuri luna trecută şi sunt obligate să-şi modifice perioada 
fiscală devenind plătitori de TVA lunar, au de depus for-
mularul 092. Este vorba de Declaraţia de menţiuni privind 
schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul 

calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achi-
ziţie intracomunitară taxabilă în România.

Sursa: Realitatea

Creşterea preţului căldurii a fost amânată
Proiectul de hotărâre ce prevedea stabilirea preţului local 
de producere şi distribuţie a energiei termice facturată po-
pulaţiei la valoarea de 373,29 lei/Gcalorie (inclusiv TVA) 
a fost întors din şedinţă, spre a a fi încă o dată analizat, cu 
mai multă atenţie. Deocamdată preţul local de producere 
şi distribuţie a energiei termice facturate populaţiei rămâne 
la valoarea de 298,5 lei (cu TVA)/Gcalorie, cât a fost în 
sezonul 2011-2012.

Sursa: Realitatea

„Educaţie pentru Societatea Informaţională”: 90 de li-
ceeni pot obţine gratuit „permise de conducere a com-
puterului”
90 de liceeni nemţeni cu aptitudini IT pot obţine în acest 
an şcolar aşa-numitele „permise europene de conducere 
a computerului” - ECDL (European Computer Driving 
Licence) fără să achite vreo taxă de participare la curs. 
Această oportunitate a apărut ca urmare a semnării unui 
protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei, Cerce-
tării, Tineretului şi Sportului şi ECDL SA România, în 
cadrul unui proiect intitulat „Educaţie pentru Societatea 
Informaţională”.

Sursa: Realitatea

Penurie de candidaţi la şefia Consiliului Judeţean al 
Elevilor
Anualele alegeri pentru desemnarea reprezentanţilor lice-
enilor în Consiliul Judeţean al Elevilor Neamţ nu suscită 
prea mult interes printre tineri. Dovadă stă faptul că pentru 
scrutinul care ar fi trebuit să se desfăşoare la acest final 
de săptămână s-a înscris un singur candidat, care vizea-
ză chiar funcţia de preşedinte al CJE Neamţ. Este vorba 
despre Sebastian Andrei, de la Colegiul Naţional „Calistrat 
Hogaş” Piatra-Neamţ. Având în vedere situaţia creată prin 
lipsa de candidaturi depuse alegerile vor fi amânate pentru 
data de 14 noiembrie.

Sursa: Realitatea

 » Social
„Poezii dintr-un ierbar”, dăruite romașcanilor
Florentina Niță a revenit în orașul natal pentru a lansa al 
doilea volum de versuri. Toate poeziile au și o variantă 
muzicală folk, compusă și interpretată de poetă vocal și 
la chitară. Absolventă a Colegiului „Roman-Vodă” și a 
Facultății de Electrotehnică a Universității „Asachi” Iași, 
promoția 1983, redactor șef al „Gazetei de Roman”, între 
1995 și 1998, Florentina Niță a fost una din participante-
le active ale cenaclului literar „Arcadia”, unde a citit, cu 
timiditatea care o caracterizează, multe din poeziile sale, 
ascunse în „ierbarul sufletului” său însetat de frumos.

Sursa: Monitorul
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După ce i s-au ars cărţile, Sadoveanu s-a retras în 
Neamţ
Astăzi de împlinesc 132 de ani de la naşterea celui mai 
mare prozator român, Mihail Sadoveanu, scriitor legat su-
fleteşte de judeţul nostru (deşi nu s-a născut în Neamţ, ci 
într-un judeţ vecin, Iaşi, la Verşeni, Mirosloveşti) şi pe care 
îl evocăm cu real respect, considerîndu-l de-al nostru, în 
fiecare toamnă. De altfel, şi plecarea lui în eternitate s-a 
petrecut tot toamna (la 19 octombrie 1961, la Bucureşti).

Sursa: Ceahlăul

O femeie de afaceri din Roman cucerește lumea
Doina Cepalis este cel mai dinamic antreprenor din Ro-
mânia. Ea a intrat, cu firma Te-rox, în circuitul firmelor 
de prim rang din lume. Creșterea cifrei de afaceri de la 
230.000 de euro la 23 de milioane de euro, în mai puțin 
de cinci ani, a fost recompensată cu premiul acordat și de 
Universitatea Harvard. Te-rox, producător de scaune auto 
pentru copii, candidează, din nou, la un loc în topul firme-
lor de succes din România.

Sursa: Ziarul de Roman

Prinşi la furat lemne
În după-amiaza de 2 noiembrie, poliţiştii din comuna Dă-
muc, aflaţi în patrulare, au prins doi indivizi care tăiaseră, 
ilegal, mai mulţi arbori din pădure. Primul este Simion Ţ., 
în vârstă de 35 de ani, din localitatea Bicaz Chei. Oame-
nii legii au stabilit că individul doborâse, fără drept, 23 
de brazi, din punctul denumit „Pârâul Huisurez”, motiv 
pentru care i-au întocmit dosar penal. De asemenea, a fost 
depistat şi Simion S., de 63 de ani, din oraşul Gheorghieni 
(judeţul Harghita), care tăiase 20 de copaci nemarcaţi, de 
esenţă răşinoase, din punctul „Pârâul Băţului”, de pe pro-
prietatea tatălui său. 

Sursa: Realitatea

„Eşti stresat?” - campanie inedită: Pietrenii îşi pun pe 
hârtie motivele de stres
De câteva zile, în mai multe puncte intens circulate din 
oraş, oamenii sunt invitaţi să-şi scrie singuri problemele 
care îi presează cel mai mult. Indiferent de vârstă, trecă-
torii găsesc răgaz să aştearnă pe colile albe lucrurile ce 
îi frământă în ultima vreme. Panourile amplasate în zona 
centrală a municipiului (Casa de Cultură, zona Spitalului, 
Teatrul Tineretului) sau la Piaţa agroalimentară „Sf. Ghe-
orghe” stârnesc atât interesul, cât şi curiozitatea pietreni-
lor. Deşi întrebarea la care sunt invitaţi oamenii să răspun-
dă („Eşti stresat?”) pare banală pentru vremurile pe care 
le traversăm, răspunsurile înscrise pe foile imaculate dez-
văluie cât de diverse sunt grijile cotidiene ale pietrenilor.

Sursa: Realitatea

Concurs european pentru tineri cu premii de mii de 
euro
Tinerii nemţeni cu vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani care 
doresc să contribuie la dezvoltarea Uniunii Europene se 
pot înscrie la concursul „Charlemagne”. Premiul „Charle-

magne” pentru tinerii europeni se acordă proiectelor care 
promovează înţelegerea europeană şi internaţională şi fa-
vorizează dezvoltarea unui sentiment comun de identitate 
europeană. Proiectele trebuie să reprezinte modele pentru 
tinerii care trăiesc în Europa şi să ofere exemple concre-
te de viaţă ale europenilor ce vieţuiesc în cadrul aceleiaşi 
comunităţi. Înscrierea se poate face în grup sau individual. 
Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 5.000 
de euro, premiul doi de 3.000 de euro, iar premiul trei - 
2.000 de euro.

Sursa: Realitatea

Astăzi, pe scena Casei de Cultură: Maia Morgenstren 
în spectacolul „ Maitreyi”
Celebrul roman al lui Mircea Eliade va fi pus în scenă la 
Casa de Cultură din Piatra-Neamţ, în această seară, de la 
ora 19. Spectacolul, regizat de Chris Simion are la bază o 
dramatizare dublă. Este pentru prima data când cele două 
puncte de vedere, expuse în romanele „Maitreyi” de Mir-
cea Eliade şi „Dragostea nu moare” de Maiteryi Devi se 
întâlnesc pe o scenă de teatru. Maia Morgenstern joacă ro-
lul lui Maitreyi la 60 de ani, în timp ce actrita Aylin Cadîr 
înfăţisează acelaşi personaj, la vârsta de 16 ani. În rolul lui 
Mircea Eliade a fost distribuit Vlad Zamfirescu.

Sursa: Realitatea

„În lumea teatrului”, elevii-actori s-au remarcat prin 
expresivitate
Prima ediţie a Festivalului Judeţean „În lumea teatrului” a 
reunit zilele trecute, la Roman, zeci de copii pasionaţi de 
arta spectacolului teatral. Evenimentul care a făcut parte 
din manifestarile organizate cu prilejul aniversarii a 180 
de ani de la înfiinţarea Şcolii „Vasile Alecsandri” a fost 
apreciat deopotrivă de public şi de concurenţi.

Sursa: Realitatea

BLOGURI

Elena Udrea a recitat din Minulescu, la RomTV
Invitată în studioul televiziunii locale Rom TV, fostul 
ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului a vorbit 
despre plimbările din adolescență prin crângul din Buzău, 
despre relația cu soțul ei - omul de afaceri Dorin Cocoș, 
despre cum iubește copiii, dar „toate la timpul lor” și, la fi-
nalul emisiunii, la îndemnul moderatorului - Flora Ordean 
- a citit dintr-o carte de poezii a lui Minulescu. 

Sursa: News Roman

Cine candidează și cine câștigă alegerile locale?
Potrivit unei simulări făcute pe site-ul rompol.ro, la ale-
gerile parlamentare din 9 decembrie, prezența la vot va fi 
de 46%. USL va câștiga cele mai multe mandate, ARD va 
fi pe locul doi, iar pe locul trei va fi PPDD, scrie site-ul 
dcnews.ro. În județul Neamț, simularea spune că USL ar 
obține, la deputați, patru mandate, trei ar reveni ARD și 
unul PP-DD. Tot aceste trei partide ar lua și câte un post de 



senator. Conform simulării, Elena Udrea iese sigur deputat 
de Roman-Ion Creangă și senatorul Ioan Chelaru obține 
prin repartizare un alt treilea mandat pe Colegiul 2.

Sursa: News Roman
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