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ȘTIRI TV

 » Politic

Luminița Vîrlan merge mai departe în cursa elec-
torală
Curtea de Apel Bacău a admis recursul formulat de aceasta 
împotriva deciziei Tribunalului Neamț, prin care i-a fost 
invalidată candidatura. Luminița Vîrlan continuă astfel 
lupta pentru colegiul 1 Senat din partea Alianței România 
Dreaptă. Decizia Curtii de Apel Bacau, pronunțată vineri 
este defi nitivă și irevocabilă, prin urmare Luminița Vîrlan 
ramâne candidatul Alianței România Dreaptă pe colegiul 
1 Senat.  

Sursa: 1 TV

S-a lansat site-ul ”Și eu votez!”
Mediul on line s-a îmbogățit cu un site destinat celor care 
doresc să fi e bine informați înainte de a se prezenta la vot. 
Pe site-ul www.sieuvotez.ro se găsesc informații generale, 
statistici, legături către site-urile formațiunilor politice și 
chiar o secțiune destinată discuțiilor pe forum. Asociația 
Sens Civic din Piatra-Neamț a lansat site-ul dedicat alege-
rilor parlamentare din decembrie deși candidații nu au răs-
puns încă solicitării organizației de a trimite CV-urile com-
plete pentru afi șarea lor pe site. Chiar și așa site-ul reușește 
să fi e un instrument util. Profi lurile candidaților nemțeni 
în alegerile parlamentare din decembrie vor fi  activate pe 
9 noiembrie, odată cu începerea campaniei electorale. Cei 
interesați pot participa chiar  la discuții în mediul online la 
o secțiune special creată în acest sens. Site-ul are parte de 
promovare și pe Facebook.

Sursa: 1 TV

 » Administrativ

În următoarele trei săptămâni, telegondola din 
Piatra-Neamț nu va funcționa. 
Oprirea instalației de transport persoane pe cablu se da-
torează faptului ca s-au împlinit 5 ani de funcționare și a 
intrat în revizie capitală. Cei de la Perla Invest promit că 
odată cu redeschiderea programului de funcționare, la fi -
nele lunii noiembrie, pietrenii și turiștii care vor ajunge 
la Piatra-Neamț vor benefi cia de noi oferte promoționale. 
Revizia tehnică a telegondolei va fi  una de amploare, în 
conformitate cu normele ISCIR și cu cele impuse de pro-
ducătorul austriac Dopelmaier.

Sursa: 1 TV

Universitățile la control
Campania de verifi care a legalității în care funcționează 
fi lialele din teritoriu ale Universităților particulare sau de 
stat s-a desfășurat în luna octombrie la nivel național. Co-
misarii au verifi cat dacă la încheierea contractelor studenții 
sunt informați cu privire la taxele școlare, termenele și 
modalitățile de achitare a acestora, modul în care se poate 
rezilia contractul. La toate unitățile verifi cate au fost întâl-
nite nereguli în ceea ce privește informarea studenților, în 
unele contracte fi ind întâlnite informații contradictorii. În 
perioada următoare, comisarii de la Protecția Consumato-
rilor vor merge din nou la facultățile sancționate cu aver-
tisment pentru a vedea dacă au intrat în legalitate. 

Sursa: 1 TV

Centrele de permanență
Potrivit datelor de la Direcția de Sănătate Publică, în urma 
raportărilor făcute de medicii coordonatori, în cele opt 
centre de permanență peste 6 mii de persoane au primit 
consultații iar alte aproape 6.700 au benefi ciat de trata-
mente. Cele mai multe consultații au fost acordate la cen-
trul de permanență din Precista. Cheltuielile efectuate în 
trimestrul 2 la nivelul acestor centre a fost de 13.108 lei. 
Până la acest moment în județul Neamț există opt centre 
de permanență, patru dintre acestea funcționează în zona 
Romanului, trei la Piatra Neamț și unul la Roznov.

Sursa: EST TV

Taxele rămân la fel
Conform unui proiect de hotărâre a Consiliului Local, 
cuantumurile pentru dările la bugetul primăriei Piatra-
Neamț ar urma să fi e neschimbate şi anul viitor. Ultima 
majorare făcută la taxe şi impozite a avut loc în 2010, creş-
terea fi ind cu aproape 20% . Deși logica guvernamentală 
prevede modifi cări o dată la trei ani, în funcție de evoluția 
ratei infl ației, primăria are dreptul de a lua decizii în nume 
propriu. 

Sursa: EST TV

 » Social

Săptămâna porților deschise
Cei 64 de copii care frecventează centrul de servicii speci-
alizate pentru minori de pe strada Gavriil Galinescu nr.11 
așteaptă vizitatori. În cadrul săptămânii porților deschise, 
pietrenii pot vedea îndeaproape condițiile în care cei mici 
își petrec după amiezile. Centrul din cartierul Dărmănești a 
fost deschis în urmă cu doi ani, fi ind realizat de autoritățile 
locale cu fonduri europene. Copiii care-și petrec timpul 
liber aici sunt îndrumați de pedagogi la teme și de alți 
specialiști atunci când desfășoară activități interactive. În-
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cepând din această lună, cei 64 de copii beneficiază și de 
asistența permanenta a unui psiholog.

Sursa: 1 TV

Premii pentru scriitorii nemțeni
Patru scriitori nemţeni au fost premiaţi la sfârşitul săptă-
mânii trecute de Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor. Este vor-
ba despre Adrian Alui Gheorghe, Cristian Livescu și Doris 
Mironescu, toți 3 premiați pentru lucrări publicate în anul 
2011, şi Emil Nicolae care a primit premiul de excelență 
pentru întreaga activitate. Pentru premiile Filialei Iași a 
Uniunii Scriitorilor din România au fost analizate la aceas-
tă ediție 54 de titluri pe genuri literare. În total au fost acor-
date la aceasta ediție 12 premii, din care 4 unor scriitori 
nemțeni, unul unui vasluian, iar restul au rămas la Iași. 

Sursa: 1 TV

Mai puține locuri de muncă
Numărul posturilor vacante anunțate de angajatorii nemțeni 
s-au înjumătățit față de săptămâna trecută. Pentru săptămâ-
na aceasta angajatorii nemțeni au anunțat 129 de posturi 
vacante în principalele orașe și zonele apropiate de aces-
tea. În afară de locurile de muncă de la nivelul județului, 
șomerii nemțeni pot opta și pentru ofertele din străinătate. 
În prezent sunt valabile posturi de ingineri în Norvegia pe 
diferite domenii, unde salarizarea poate depăși 100 000 de 
euro pe an. Tot în această perioadă există oferte de muncă 
la o firmă austriacă pentru cei care au calificare de drujbiști 
și cunosc limba germană. 

Sursa: 1 TV

ZIARE

 » Politic

Dan Vasile Constantin, încă o șansă la Prefectură
Dan Vasile Constantin este alesul PSD-ului pentru a prelua 
funcția de subprefect al Neamțului, informația fiind confir-
mată de Ionel Arsene, președintele partidului. În luna mai, 
Constantin a fost prefect pentru câteva zile, însă a renunțat 
la funcție din motive de incompatibilitate.

Sursa: Monitorul
 
Viorel Bălțătescu, noul președinte al PDL Tîrgu 
Neamț
Viorel Bălțătescu este noul șef al organizației orășenești 
Tîrgu Neamț a Partidului Democrat Liberal. Funcția ră-
măsese vacantă după ce Decebal Arnăutu a demisionat din 
partid pentru a-și depune candidatura la Colegiul 7- Came-
ra Deputaților ca reprezentant al Partidului Popular Agrar. 
Membrii Biroului Local al PDL s-au reunit la sfârșitul 
săptămânii trecute și l-au propus ca președinte interimar 
pe Viorel Bălțătescu, iar el a acceptat să preia conducerea 
organizației, până când se vor organiza alegeri interne.

Sursa: Monitorul

La Roman se verifică listele electorale
Romaşcanii pot consulta listele electorale permanente, 
în fiecare zi, de luni până vineri,  în vederea identificării 
eventualelor erori din aceste liste până în momentul desfă-
şurării alegerilor parlamentare de pe data de 9 decembrie. 
„[...]aducem la cunoştinţă publică faptul că înscrierea cetă-
ţenilor cu drept de vot în listele electorale permanente din 
municipiul Roman pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
Senatului din data de 9 decembrie 2012 poate fi verifica-
tă de către persoanele interesate la sediul Primăriei mu-
nicipiului Roman, etaj 1, camera 28, la biroul aparatului 
permanent de lucru al Consiliului Local, de luni până joi 
între orele 9.00 - 16.00 şi vinerea între orele 9.00-13.00”, a 
precizat primarul Laurenţiu Dan Leoreanu.

Sursa: Realitatea

Tinerii sunt îndemnaţi să meargă la vot
Asociaţia Sens Civic a dat startul unei ample campanii 
de responsabilizare civică intitulată „Şi eu votez”, care se 
adresează tinerilor liceeni care au împlinit sau care vor îm-
plini 18 ani până pe 9 decembrie, şi care au pentru prima 
dată dreptul de a participa la scrutinul pentru desemnarea 
parlamentarilor de Neamţ. Totodată, a fost lansat site-ul 
www.sieuvotez.ro - care va permite oricărui cetăţean să se 
informeze în mod obiectiv şi echidistant despre candidaţii 
şi partidele înscrise în cursa electorală în judeţul Neamţ. 

Sursa: Realitatea

Goana după prefect
Ultimele calcule cu privire la cei care vor ocupa funcţiile 
de prefect şi de subprefect de Neamţ duc spre două per-
soane cunoscute deja în arealul polititc autohton. Imediat 
după ce PSD a fost nevoit, în cadrul uniunii cu PNL, să 
renunţe la funcţia ce îi era destinată lui Răzvan Bobeanu în 
favoarea liberalilor s-au făcut numeroase cercetări pentru 
a descoperi cel mai bun candidat pentru funcţia numită de 
la Neamţ. Căutările au ajuns la Daniela Soroceanu pentru 
prefect, din partea liberalilor şi Dan Vasile Constantin pen-
tru subprefect, din partea social-democraţilor. 

Sursa: Realitatea

În pas cu alegerile
Listele de candidaturi depuse până pe data de 30 octom-
brie au trecut de contestaţii şi mai au puţin timp până la 
momentul în care devin definitive, adică pe 7 noiembrie. 
Imediat după acest moment, în care candidaţii vor afla că 
nu au mai fost contestaţi de nimeni sau că sesizările primi-
te la adresa lor s-au rezolvat, se va trece la pasul următor 
- tragerea la sorţi a locurilor pe buletinele de vot. Acest 
proces se va face în prezenţa reprezentanţilor partidelor 
sau a candidaţilor în persoană, nu mai târziu de data de 10 
noiembrie. Şi aici există o perioadă de 48 de ore de depu-
nere şi soluţionare a contestaţiilor după care se va trece la 
tipărirea buletinelor de vot. Buletinele de vot se imprimă 
abia pe data de 29 noiembrie

Sursa: Realitatea
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 » Administrativ

O viață costă 1.400 de lei
Atât decontează Casa de Asigurări Spitalului Județean 
pentru o operație, indiferent că e vorba despre o apendicită 
sau de un cancer complex. „Pentru politraumatizații din 
accidente rutiere cheltuim câteva sute de milioane“, spune 
chirurgul Iosif Koszeghi. 

Sursa: Monitorul

Bombe cu ceas prin casele nemțenilor
4.900 de instalații interioare de gaz din Neamț reprezin-
tă adevărate bombe pentru cei din jur, motiv pentru care 
reprezentații E.ON au luat decizia sigilării lor până la in-
trarea în legalitate. Verificarea și depistarea defecțiunilor 
s-a făcut de la începutul lui 2012 și până la finele lunii 
septembrie. Acțiunile de verificare și revizie la instalațiile 
de utilizare continuă și dacă se vor constata noi neconfor-
mităti, se vor pune și alte sigilii.

Sursa: Monitorul

Bonurile spitalului, căutate la București
Cadrele medicale de la Spitalul Județean Neamț nu mai 
au răbdare când vine vorba despre acordarea tichetelor de 
masă, în ciuda asigurărilor autorităților că le vor acorda cât 
mai curând. Sătui să fie duși cu vorba, sindicaliștii vor să 
verifice la Ministerul Sănătății unde s-au împotmolit tiche-
tele lor de masă. 

Sursa: Monitorul

Colonelului Dan Leoreanu, luarea unei „stele“ îl 
lasă rece
Conform unui comunicat al Ministerului Apărării, urmare 
a analizei efectuate de către comisia constituită prin ordin 
al ministrului Corneliu Dobrițoiu pentru verificarea modu-
lui de acordare a gradelor și înaintare în grad a ofițerilor 
în rezervă, s-a dispus revocarea ordinelor de avansare sau 
acordare a gradelor în rezervă pentru cazurile din 2011 și 
2012, în care nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute de 
Legea 80/1995. În același comunicat de presă se precizea-
ză situația ordinelor de avansare sau acordare a gradelor în 
rezervă, emise în anii 2011 și 2012, și care nu îndeplinesc 
condițiile legale. Pentru 519 persoane înaintate în grad 
s-au emis decizii de revocare. Primarul Laurențiu Leorea-
nu a fost „retrogradat“ și spune că e o măsură pripită, făcu-
tă la comandă politică.

Sursa: Monitorul

„Modelul Oprescu“ dorit în Neamț și de doctorul 
Lazăr
Managerul Spitalului Județean Neamț, medicul Ioan La-
zăr își dorește să rentabilizeze unitatea sanitară prin pre-
luarea „modelului Oprescu“, la nivelul județului. Practic, 
directorul Lazăr vrea să înființeze o societate comercială 
sau eventual un serviciu, aflat în subordinea Consiliului 

Județean, care să administreeze mult mai eficient cele două 
spitale care acum se află în administrarea autorităților pu-
blice județene. Un astfel de model funcționează cu succes 
în București, din 2008. Deja s-au demarat unele reorgani-
zări de servicii în cadrul SJU Neamț. 

Sursa: Monitorul

Cardul de sănătate, repus în discuție
De la 1 ianuarie 2013, adeverinta de asigurat va fi înlo-
cuită cu cardul de asigurat cu cip, în baza căruia pacienții 
vor putea avea acces la servicii medicale și medicamente. 
Reprezentanții Ministerului Sănătății au decis astfel cum 
va arăta acest card, dar și ce informatii vor fi introduse pe 
cip. Săptămâna trecută a fost publicat în Monitorul Oficial 
ordinul pentru aprobarea structurii informațiilor înscrise 
pe card. Toate bune și frumoase, dar teoria nu prea se îm-
bină cu practica. Medicii de familie, cei care ar trebui să 
implementeze informațiile pe cipul cardului, refuză să facă 
acest lucru, motiv pentru care este greu de crezut că efectiv 
cardurile vor fi gata în mai puțin de două luni.

Sursa: Monitorul

Polițiștii nemțeni, prelucrați pentru alegeri
Ca să nu mai fie discuții ca la precedentele campanii elec-
torale, când au existat cazuri de polițiști acuzați de partiza-
nat politic, conducerea Poliției Neamț a decis să ia măsuri. 
În acest sens, șefii polițiilor orășenești și municipale, șefii 
de servicii și birouri au fost însărcinați să transmită me-
sajul conducerii IJP Neamț către toți lucrătorii de poliție. 
Acestora li se recomandă, printre altele, să dea dovadă de 
intransigență, să nu fie părtinitori în instrumentarea plân-
gerilor și să ia în calcul fiecare reclamație în parte.

Sursa: Monitorul

APA SERV are pierderi lunare egale cu de două 
ori volumul de apă al Lacului Roșu
Ținând cont că suntem într-un an secetos, iar Lacul Roșu 
a scăzut puțin, putem concluziona ca APA SERV pierde 
în fiecare lună de două ori mai multă apă decât încape în 
Lacul Roșu. Oare dacă la fiecare două săptămâni ar năvăli 
peste județ o pierdere de apă egală cu Lacul Roșu, nu am 
observa și noi cu ochiul liber sau vorbim și de cantități de 
apă nefacturate și trecute la pierderi? Suntem mai mult de-
cât convinși că cei de la APA SERV au explicații pentru tot, 
dar atât timp cât aceste pierderi le suportăm noi, nemțenii, 
din banii noștri munciți, orice explicație ne lasa reci.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Drept la replică – Axa Imex S.R.L.
„Ţin să precizez că societatea Axa Imex S.R.L. a participat 
la diverse proceduri de achiziţie publică organizate de C.J. 
Apa Serv S.A. ca oricare alt agent economic şi nu a fost 
facilitată în niciun fel. De altfel se poate verifica că din toa-
te participările la proceduri cu excepţia celei menţionate 
mai sus, au fost desemnaţi alţi câştigători care au prezentat 
oferte mai bune ca cele ale noastre.
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Consider că afirmaţiile d-lui consilier local Gh. Bălan sunt 
spuse cu rea credinţă, nefondate şi calomnioase din toate 
punctele de vedere, şi periclitează imaginea societăţii.” SC 
Axa Imex SRL, Administrator ing. Silviu Bighiu.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Cel mai mare datornic la Fiscul din Neamţ este o 
firmă din Bacău
Nivelul datoriei acumulate la bugetul de stat de mediul de 
afaceri era, la finele lunii octombrie, de peste 16,6 mili-
oane de lei, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Di-
recţiei Generale a Finanţelor Publice Neamţ. Creanţa, care 
însumează taxa pe valoare adăugată şi impozite datorate 
statului, este împărţită între 100 de societăţi comerciale. 
Culmea este că cea mai mare datorie nu aparţine vreunui 
agent economic nemţean, ci unei firme din Bacău. Socie-
tatea Bitumbac SRL Bacău figurează cu o restanţă de peste 
3,5 milioane lei taxe şi impozite, ceea ce reprezintă a cin-
cea parte din toată restanţa înregistrată de Fiscul nemţean.

Sursa: Ceahlăul

Hangu: La final, toate investiţiile incluse în proiec-
tul integrat de 2,5 milioane euro
„În momentul de faţă sunt finalizate toate investiţiile de 
amploare incluse în proiectul integrat de 2,5 milioane 
euro, cu excepţia micilor retuşuri ori a verificărilor de ulti-
mă oră. Mai sunt de făcut unele probe la instalaţii ori unele 
racorduri la reţeaua de alimentare cu energie electrică.”, a 
declarat primarul Gavril Lupu.

Sursa: Ceahlăul

Salmonella a prins rădăcini la Grădiniţa “Floare 
de Colţ”
Ultimele rezultate la analizele recoltate copiilor de la Gră-
diniţa “Floare de Colţ” din Piatra-Neamţ arată că focarul 
de Salmonella este mai mare decât s-a crezut iniţial. Dacă 
în primele zile a fost depistat un număr mic de îmbolnă-
viri, respectiv cinci cazuri de Salmonella şi trei purtători 
ai bacteriei, până ieri s-au mai evidenţiat, la coprocultură, 
alte două cazuri de îmbolnăvire şi nouăsprezece purtători.

Sursa: Ceahlăul

Pediatria va avea o ”scumpete” de aparat radio-
logic
Dr. Ioan Lazăr, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Piatra-Neamţ, a semnat, ieri, ultimele documente cerute 
de Procardia pentru livrarea aparatului radiologic ultraper-
formant comandat, încă din 2008, pentru secţia Pediatrie. 
Spaţiul unde va fi amplasat noul aparat a fost complet rea-
bilitat, recompartimentat şi adus la standarde conforme cu 
cerinţele impuse de RENAR. Acum se lucrează la finisaje, 
aşa încât aparatul va fi livrat imediat după ce vor fi termi-
nate lucrările de amenajare.

Sursa: Ceahlăul

Locuinţele ANL, bucuria tinerilor romaşcani
Administraţia locală romaşcană se preocupă de realizarea 
de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. Primarul La-
urenţiu Dan Leoreanu a fost sprijinit în demersul său de 
a obţine finanţare pentru realizarea celor 140 de locuinţe, 
din strada Vasile Lupu şi din strada Moldovei, de ministrul 
Elena Udrea care s-a implicat direct în finanţarea mai mul-
tor proiecte sociale în Roman.

Sursa: Ceahlăul

Cerere mare de microbuze şcolare în judeţ
Comasările de şcoli, din cauza scăderii dramatice a popu-
laţiei şcolare din ultimii zece ani, au condus la atingerea 
unui punct maxim de solicitări de microbuze şcolare. Mai 
exact, până ieri, 34 de şcoli solicitau microbuze pentru ele-
vii care trebuie transportaţi din satele în care şcolile prima-
re s-au închis, înspre şcoala coordonatoare.

Sursa: Ceahlăul

Locurile de muncă disponibile au scăzut la jumă-
tate
Lista cu locurile de muncă disponibile centralizate de că-
tre Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
(AJOFM) Neamţ a scăzut cu aproape 50% faţă de cele 
existente săptămâna trecută. Dacă în săptămâna 29 octom-
brie – 4 noiembrie erau disponibile 231 de locuri de mun-
că, din care 140 numai în Piatra-Neamţ, săptămâna aceasta 
sunt vacante doar 131, din care în municipiul reşedinţă de 
judeţ sunt doar 72. A scăzut aproape la jumătate şi oferta 
pentru Roman, de la 66 la 34, în timp ce la Tîrgu Neamţ 
situaţia este neschimbată: tot 25 de locuri de muncă şi cam 
aceleaşi de săptămâna trecută.

Sursa: Ceahlăul

Asistenţii persoanelor cu dizabilităţi primesc banii 
din urmă
La ultima rectificare bugetară au fost alocaţi municipiului 
Piatra Neamţ cei 1,6 milioane de lei, pentru plata salariilor 
asistenţilor persoanelor cu handicap. Mulţi dintre aceştia 
nu mai primiseră nici un leu de trei luni, iar ca să-i ajute  
primăria a alocat 264.000 de lei din bugetul propriu pentru 
a acoperi o parte din restanţe.

Sursa: Ceahlăul

Microbuze şcolare în leasing după 1 ianuarie 2013
Ministerul Educaţiei a cam ajuns la fundul sacului pe par-
tea de investiţii, inclusiv la capitolul referitor la asigurarea 
transportului şcolar, aşa încât se va apela la o soluţie de 
avarie: achiziţionarea în sistem leasing a microbuzelor şi 
autobuzelor care vor fi puse la dispoziţia şcolilor. „Ni s-a 
confirmat că se va apela la soluţia achiziţionării în sistem 
leasing a mijloacelor de transport pentru elevi. Ministerul 
ne-a solicitat un necesar la nivel de judeţ, iar acest necesar 
ar fi următorul: încă 13 microbuze de 16 locuri, plus încă 
20 de maşini cu 30 de locuri. În măsura în care vom primi 
toate cele 33 de maşini, vom face  redistribuire între lo-
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calităţi.” a declarat inspectorul şcolar general Viorel Stan.
Sursa: Realitatea

Medicii de familie nu vor mai fi păcăliţi de pensi-
onari
După ce mai mulţi medici au fost buni de plată suportând 
din buzunarul propriu compensarea cu 90 % a reţetelor eli-
berate pe numele unor pacienţi pensionari care figurau în 
baza de date a Finanţelor cu venituri suplimentare, acum 
situaţia a fost remediată. Practic, în urma unor verificări 
s-a constatat că mai mulţi nemţeni aveau, pe lângă pen-
sie, şi alte venituri, ceea ce nu le permitea să beneficieze 
de reţete compensate. Medicii în cauză au fost chemaţi la 
Casa de Asigurări de Sănătate pentru a da explicaţii. Unii 
doctori şi-au recunoscut greşeala şi au plătit, alţii însă nu 
au fost de acord, susţinând că nu e greşeala lor, ci a pensio-
narilor care nu şi-au declarat veniturile suplimentare.

Sursa: Realitatea

Angajaţii Spitalului Judeţean au şanse să-şi pri-
mească tichetele de masă
Această problemă a fost discutată ieri, în Comitetul direc-
tor al unităţii sanitare. Potrivit dr. Ioan Lazăr, managerul 
SJU, demersurile pentru mărirea plafonului de salarii au 
fost făcute către Consiliul Judeţean. „Ce a depins de noi 
s-a făcut. Pentru a putea acorda bonurile de masă, conform 
legii, avem nevoie de o derogare de la Ministerul de Fi-
nanţe care să ne permită să depăşim prevederea bugetară 
stabilită la începutul acestui an. [...]” , a spus dr. Ioan La-
zăr, managerul SJU. Cadrele medicale vor primi doar câte 
20 de tichete de masă, aferente lunii în curs, nu şi bonurile 
restante.

Sursa: Realitatea

Spitalul Judeţean se pregăteşte pentru iarnă
Pentru a evita o criză de medicamente în perioada sărbăto-
rilor de iarnă, conducerea unităţii a înaintat deja comenzi 
către furnizori. Potrivit dr. Ioan Lazăr, managerul Spitalu-
lui Judeţean, au fost făcute toate demersurile pentru refa-
cerea stocului de medicamente şi materiale sanitare pentru 
următoarea perioadă, astfel ca pacienţii să aibă asigurate 
condiţiile necesare pe perioada spitalizării. De asemenea, 
în cea mai mare unitate sanitară sunt luate toate măsurile 
pentru asigurarea căldurii în saloane şi a hranei bolnavilor 
pe tot parcursul iernii.

Sursa: Realitatea

Primarul de Roman a fost degradat
Laurenţiu Leoreanu, primarul municipiului Roman, este 
singurul nemţean pentru care Ministerul Apărării Naţio-
nale (MApN) a dispus revocarea ordinului de înaintare în 
grad în rezervă, prin care, în 2012, edilul fusese făcut, de 
la locotenent-colonel, colonel. Aceasta s-a întâmplat de-
oarece comisia special constituită la MApN a stabilit că 
avansarea primarului a fost ilegală.

Sursa: Realitatea

Preţuri reduse cu 50 la sută la bunurile vândute 
de Fisc
Fiscul valorifică orice bun pe care contribuabilii îl au în 
patrimoniu, pentru a acoperi obligaţiile fiscale restante. În 
acest sens, organizează licitaţii la care cei interesaţi îşi pot 
adjudeca spaţii comerciale, autovehicule, piese de schimb 
pentru maşini sau orice altceva ce stârneşte interesul. Luna 
aceasta, pe data de 14 noiembrie, Fiscul va încerca să va-
lorifice mai multe piese şi utilaje ce aparţin unui agent eco-
nomic din Roman. Astfel, va fi scoasă la licitaţie o cutie de 
viteze, un motor electric, un rezervor pentru centrală hi-
draulică, pompe hidraulice, un suport de lucru şi un pupi-
tru de comandă, toate la preţul de pornire de 28.227 de lei.

Sursa: Realitatea

Salubritas şi-a majorat tarifele
Salubritas şi-a majorat tarifele pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare, preluat în 2011 de la primărie. 
Creşterea preţurilor a fost dictată în principal de modifi-
cările apărute în perioada iunie 2007 - august 2012 prin 
mărirea salariului minim pe economie şi a preţurilor la 
combustibili, lubrifianţi, piese de schimb, materii prime 
şi consumabile. Potrivit directorului Salubritas, Tatiana 
Ciucanu, creşterea preţurilor a fost făcută cu 15% pentru 
că unele tarife nu mai fuseseră actualizate din 2007, fiind 
subdimensionate faţă de cerinţele actuale. Consiliul Lo-
cal Piatra-Neamţ a avut putere de decizie în acest caz şi a 
aprobat proiectul de hotărâre al Salubritas.

Sursa: Realitatea

O nouă rectificare bugetară, încă o dezamăgire
Guvernul a făcut o nouă rectificare bugetară, astfel că 
Fiscul are de împărţit din nou bani localităţilor judeţului 
Neamţ pentru echilibrarea bugetelor locale. Astfel, au 
fost defalcate sume din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comune-
lor, oraşelor şi municipiilor. În aproape două săptămâni, 
Guvernul a rectificat bugetele localităţilor de două ori, la 
finele lunii trecute, şi acum, la începutul acestei luni. Deşi 
toţi primarii aşteptau să primească bani de la stat pentru 
că toate localităţile traversează perioade dificile din punct 
de vedere financiar, guvernul a „corectat” bugetele a 19 
primării cu 0 lei, în timp ce de la o altă primărie a mai luat 
câteva mii de lei ca şi cum ar fi avut prea mulţi. Primarii 
s-au obişnuit cu lipsa banilor şi se descurcă aşa cum pot.

Sursa: Realitatea

 » Social

Campania de responsabilizare civică “Şi eu votez”
Luni, 5 noiembrie, la Hotel Central Plaza din Piatra-Neamţ, 
Asociaţia Sens Civic a organizat o conferinţă de presă pen-
tru lansarea Campaniei de responsabilizare civică “Şi eu 
votez” şi a site-ului www.sieuvotez.ro. La conferinţă au 
participat Andrei Carabelea, preşedinte ASC, şi reprezen-
tantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, dl. Eugen 
Vasiliu. Campania “Şi eu votez” se va derula în parteneriat 
cu ISJ Neamţ în perioada 5 noiembrie – 9 decembrie 2012 



6

şi vizează încurajarea participării la vot în special în rândul 
populaţiei tinere.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Nu mai dați bani cerșetorilor și jurnaliștilor care 
vor să vă șantajeze
De foarte multe ori, când mergem să luăm interviuri unor 
persoane publice din Neamț, mai cunoscute sau mai puțin 
cunoscute, suntem luați de la bun început la negocieri le-
gate de suma pe care ar trebui să o plătească intervievatul. 
Considerăm că noțiunile de publicație locală și de jurnalist 
local au ajuns atât de jos încât ar fi necesară o campanie 
de genul “Nu mai dați bani cerșetorilor și jurnaliștilor care 
vor să vă șantajeze”.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

ZiarPiatraNeamt.RO pentru cât mai mulți 
nemțeni
În Neamț sunt peste 4000 nevăzători cu diverse grade de 
handicap. În Neamț sunt peste 50.000 persoane cu proble-
me de vedere care nu permit citirea îndelungată a textelor 
pe un monitor. În Neamț până acum, din motive tehnice 
sau manageriale, nicio publicație nu s-a gândit la acești 
oameni, drept pentru care, în urma unei analize amănunțite 
a situației,  am decis ca de acum încolo să mărim procentul 
de conținut video, iar articolele importante să fie publicate 
și în varianta audio pentru ca informațiile oferite de noi 
să poata fi accesate și de persoanele care nu o puteau face  
din motive medicale. Acest nou proiect al www.ziarpiatra-
neamt.ro se desfășoară în parteneriat cu Asociația Nevăză-
torilor din România Filiala Neamț, iar suportul financiar, 
tehnic și uman este asigurat în totalitate de www.ziarpia-
traneamt.ro.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

O lecție de viață profesională pentru ziariști
Problematica din dosul cortinei gazetăriei-cu reușitele și 
insatisfacțiile breslei, cu sacrificiile impuse de riscurile 
meseriei-este tratată academic într-o nouă lucrare de spe-
cialitate: ”Violarea libertății de exprimare-Cazul Frăsilă & 
Ciocîrlan împotriva României”. Cartea care îl are ca au-
tor-editor pe cunoscutul om de televiziune Petru Frăsilă a 
apărut la prestigioasa editură ”Institutul European”, fon-
dată în urmă cu aproape două decenii de către un foarte 
bogat filantrop român, Iosif Constantin Drăgan și diriguită 
admirabil, ani la rând, de rafinatul intelectual și publicist 
ieșean, Luca Pițu.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Armonia şi înţelepciunea poeziei, la Biblioteca Ju-
deţeană „G. T. Kirileanu”
Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ vă invită 
marţi, 6 noiembrie 2012, ora 17.30, în Sala „Teatrul de 
Joacă”, la evenimentul lansării volumului de poezie „Înţe-
lepciunea din anotimpuri” semnat de prof. univ. dr. Vasile 
Cojocaru-Filipiuc. Cartea, ea însăşi un poem, ca substanţă 

şi prezentare grafică, este apărută la Editura Alfa din Iaşi, 
beneficiind de o fericită vecinătate între text şi ilustraţie.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Comisarul Soric tot nu a răzbit în avocatură
Fostul comandant al Poliției Neamț, Aurelian Vasea Șoric, 
nu s-a pregătit suficient în ultimul an și pentru a doua oară 
consecutiv a ratat intrarea în avocatură. Concursul a fost 
susținut pe parcursul lunii octombrie 2012 și a inclus cinci 
probe, media pentru acestea fiind de 5,65, insuficientă pen-
tru ocuparea unui post de avocat.

Sursa: Monitorul

Încă cinci copii cu salmonella la Grădiniţa „Floare 
de colţ”
Medicii sunt în alertă după depistarea unui focar de sal-
moneloză la Grădiniţa cu program prelungit „Floare de 
colţ” din Piatra-Neamț. După cele opt cazuri depistate ini-
ţial, alţi cinci copii au fost identificaţi ca fiind purtători de 
salmonella. Ancheta epidemiologică continuă, iar de ieri 
a început dezinfecţia generală în grădiniţa frecventată de 
peste 200 de copii. Potrivit medicului Daniela Marcoci, di-
rectorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică, cei cinci 
copilaşi au fost scoşi din colectivitate, iar acum se află la 
domiciliu sub tratament adecvat.

Sursa: Realitatea

Numai 131 de locuri de muncă vacante în judeţ
Piaţa locurilor de muncă este extrem de slabă în aceas-
tă perioadă, dovadă stând ofertele făcute şomerilor prin 
intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Neamţ. Armata de potenţiali angajatori poate da de 
lucru doar la 131 de persoane, trei sferturi dintre posturi fi-
ind în domeniul industriei textile şi confecţiilor. Interesant 
este că în lista întocmită de AJOFM apar şi trei locuri de 
muncă bugetate; Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ 
angajează un dulgher şi un fierar betonist, iar Şcoala Do-
chia - un îngrijitor clădiri.

Sursa: Realitatea

Un premiu, trei recompense: Aurul Oanei Şuţă va-
lorează vreo şase mii de euro
Oana Laura Şuţă, elevă în clasa a VIII-a la Colegiul Na-
ţional „Petru Rareş” Piatra-Neamţ, care a câştigat ediţia 
din acest an a Olimpiadei Internaţionale de Limbă, Litera-
tură şi Spriritualitate Românească desfăşurată în perioada 
25-29 mai în municipiul Baia Mare, va fi recompensată 
consistent pentru performanţa obţinută. Şi nu numai ea, ci 
şi profesoara care a îndrumat-o (Magda Iftimie), precum 
şi liceul la care învaţă. Premiul întâi obţinut de Oana îi va 
aduce acesteia un premiu de 9.430 de lei; aceeaşi sumă va 
ajunge şi în contul colegiului, dar şi în portofelul profesoa-
rei sale coordonatoare. În total, peste 28.000 de lei, adică 
vreo 6.000 de euro.

Sursa: Realitatea
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Pentru a doua oară: Şoric a ratat examenul de in-
trare în avocatură
Aurelian Vasea Şoric (ex-comandant al Poliţiei Neamţ) a 
picat, pentru a doua oară, examenul de dobândire a cali-
tăţii de avocat (definitiv), examen desfăşurat, în perioada 
17 - 19 octombrie, la Institutul Naţional pentru Pregătirea 
şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA) Iaşi. Fostul comisar-
şef, dat afară din rândul oamenilor legii după scandalul 
„Mararu/ Falău”, a obţinut note sub 7, la cele cinci probe 
scrise şi a fost declarat respins, cu media finală 5.65. Con-
form INPPA, în ordinea mediilor, Şoric a picat al 49-lea; 
din cei 178 de candidaţi fiind admişi doar nouă.

Sursa: Realitatea

Bombe cu ceas: Mii de instalaţii de gaz au fost gă-
site defecte în Neamţ 
4.900 de instalaţii de gaz cu defecţiuni care puneau în pe-
ricol viaţa cetăţenilor, au fost depistate de către salariaţii 
E.ON Gaz Distribuţie în Neamţ în urma verificărilor şi 
reviziilor. Acestea au fost sigilate, până la remedierea pro-
blemelor. Tocmai din această cauză, specialiştii companiei 
atrag atenţia nemţenilor asupra importanţei verificării şi 
reviziei periodice a instalaţiilor interioare de gaz.

Sursa: Realitatea

Pietrenii merg pe cununiile convenţionale
Mirii pietreni nu au reuşit încă să depăşească bariera con-
venţionalului în ceea ce priveşte cununia civilă. Nicio cu-
nunie civilă nu a fost oficiată până acum într-o altă locaţie 
decât cea cunoscută de toată lumea: incinta Casei Căsă-
toriilor sau sediul Primăriei Piatra-Neamţ. Deşi există o 
hotărâre de Consiliu Local ce le oferă posibilitatea alegerii 
oricărei alte locaţii, pietrenii aleg întotdeauna varianta tra-
diţională. Oficierea cununiilor civile de către ofiţerii de la 
Starea Civilă în timpul săptămânii este gratuită, iar sâmbă-
ta şi duminica se percepe un tarif de 100 de lei, ce merge 
la bugetul local. Deplasarea ofiţerilor de Stare Civilă în 
afara locului unde oficiază în mod normal cununiile civile 
îi costă pe tinerii însurăţei 300 de lei.

Sursa: Realitatea

Un artist pietrean expune la New York
Câteva tablouri semnate Laurenţiu Dimişcă vor face 
parte dintr-o expoziţie colectivă intitulată Art Shown on 
Brodway. Evenimentul va avea loc pe 17 noiembrie, la 
Dacia Art Gallery din New York. Tabourile lui Laurenţiu 
Dimişcă vor fi alături de cele ale altor 50 de artişti din toată 
lumea. Expoziţia va reuni şi lucrări de sculpură, fotografie 
şi artă digitală.

Sursa: Realitatea

„După dealuri” proiecţie de gală la Cinematogra-
ful „Dacia”
La Cinematograful „Dacia” va avea loc la sfârşitul aceste 
săptămâni, premiera de gală a filmului românesc „După 
dealuri”. La acest eveniment programat sâmbătă, 10 no-
iembrie, de la ora 19.00, vor participa şi o parte dintre re-

alizatorii peliculei. Filmul va rula la Cinematograful Da-
cia până pe 14 noiembrie. Orele la care va fi difuzat sunt: 
13.00, 15.30 şi 18.00. Pentru prima difuzare din zi, preţul 
unui bilet este de 4 lei, iar pentru celelalte două, 6 lei. 

Sursa: Realitatea

Pentru unii ameninţare, pentru alţii exagerare: 
Câinii fără stăpân din Dobreni
Incapacitatea reprezentanţilor autorităţilor publice locale 
de a rezolva problema câinilor vagabonzi este deja notorie.
În ultima perioadă se pare că situaţia a scăpat de sub con-
trol, dat fiind faptul că sunt tot mai dese cazurile în care co-
pii ajung să fie sfâşiaţi de aceste animale. Ne-am obişnuit, 
de asemenea, ca astfel de situaţii să le întâlnim pe străzile 
oraşelor. Se pare că în ultima perioadă şi pentru locuitorii 
din mediul rural au devenit o problemă aceste întâlniri cu 
zecile de patrupede, care se adună pe uliţe. Un exemplu în 
acest sens ar fi comuna Dobreni, unde câinii au început să 
fie o adevărată ameninţarea pentru trecători.

Sursa: Realitatea
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