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ȘTIRI TV

 » Politic
Conduși spre urne
Absenteismul la vot a devenit după cum bine știm o proble-
ma în România. Așa că acum în prag de alegeri se dema-
rează tot felul de campanii de informare pentru a convinge 
lumea să iasă la vot. Este și cazul celor de la organizația 
nonguvernamentală Sens Civic care au de demarat o ast-
fel de campanie printre liceeni. Sub sloganul „Și eu Vo-
tez”, inițiatorii campaniei vor merge din liceu în liceu în 
speranța că vor reuși să îi scoată pe tineri la vot. Campania 
se desfășoară cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean și 
dorește să facă uitată lipsa de încredere în politicieni. 

Sursa: EST TV

Vaccinarea HPV la cererea părinților
Campania de vaccinare a fetițelor între 11 și 15 ani împo-
triva virusului HPV, virus care duce la cancerul de col ute-
rin, va fi  reluată începând cu anul viitor. Imunizarea însă 
va fi  facută doar la cererea părinților.

Sursa: EST TV

 » Administrativ

Bani de liceu
Aproape o treime dintre liceenii nemțeni benefi ciază de 
burse în cadrul programului Bani de liceu. Cu peste 4000 
de benefi ciari, judetul Neamț se situează pe locul 8 la nivel 
național. Benefi ciarii acestui program de burse primesc lu-
nar suma de 180 de lei. De acești bani pot benefi cia elevii 
de liceu care provin din familii al căror venit mediu brut pe 
membru de familie nu depășește 150 de lei.

Sursa: 1 TV

Târg de Mihail și Gavril
Miercuri la Piatra-Neamț începe o nouă ediție a Târgu-
lui de Îmbrăcăminte și Încălțăminte găzduită de Galerii-
le Comerciale Olimp. Evenimentul este dedicat sărbătorii 
Sfi nților Arhangheli Mihail și Gavril, de aceea cei care îi 
vor trece pragul vor găsi idei de cadouri și totodată produ-
se la prețuri promoționale din colecția toamnă iarnă.

Sursa: 1 TV

Târg de autoturisme
Tot mai multi șoferi își scot autoturismele la vânzare. Cel 
puțin asta rezultă din numărul mare de mașini expuse în 
parcul auto din zona punții de la ștrand. Și chiar dacă aici 

nu găsești la fel de multe mașini ca la Suceava sau Bacău, 
zeci de amatori de chilipuri consultă zilnic oferta târgu-
lui auto din Piatra-Neamț. Circa 50 de mașini își așteaptă 
cumpărătorii în aceste zile în parcul auto din Piatra-Neamț. 
Acesta a fost amenjat în urmă cu 4 ani, în urma unui par-
teneriat încheiat între camera de comerț și industrie a 
județului Neamț și primăria Piatra-Neamț. 

Sursa: 1 TV

„Grădinița bunicilor” la FIC
Fundația de îngrijiri comunitare din Piatra-Neamț se 
pregătește să implementeze un nou proiect dedicat celor 
care au în îngrijire un bătrân, de care nu se pot ocupa în 
timpul orelor de serviciu. În cadrul programului, benefi ci-
arului i se va asigura transpotul de la și până la domiciliu, 
două mese pe zi, servicii de igienă persoanală –dacă este 
cazul- terapie, masaj, mișcare în aer liber și activități in-
teractive. În acest sens au fost amenjate două camere de 
cazare cu cate 3 paturi și cu grupuri sanitare. Pentru toate 
serviciile oferite pe parcursul celor 10 ore petrecute în ca-
drul Fundației urmând a fi  percepute sume cuprinse între 
500 și 600 de lei pe lună.

Sursa: 1 TV

Campanie de conștientizare a tinerilor
Asociația Sens Civic a lansat campania intitulată „Și eu 
votez!”. Aceasta se adresează tinerilor care au împlinit vâr-
sta de 18 ani și își propune să-i conștientizeze cu privire 
la importanța participării la vot. Campania se bucura de 
sprijinul Inspectoratului școlar Neamț și se va desfășura în 
toate liceele și colegiile din Piatra-Neamț. 

Sursa: 1 TV

 » Social

„După dealuri” la Piatra-Neamț
Filmul „Dupa dealuri”, în regia lui Cristian Mungiu va 
ajunge și la Piatra-Neamț. Pelicula premiată la Cannes și 
propusă de România pentru Oscar, va avea spectacolul de 
gală sâmbătă 10 noiembrie. Filmul „Dupa dealuri” va fi  
prezentat pietrenilor pentru prima dată în cursul zilei de 
vineri la orele 13, 15.30 și 18. Sâmbătă cu începere de la 
ora 19 va avea loc proiecția de gală, moment la care sunt 
așteptați să participe și o parte a actorilor din distribuție. 
La Piatra-Neamț fi lmul va rula până miercuri inclusiv. Bi-
letele au fost puse în vanzare la prețul de 4 sau 6 lei.  

Sursa: 1 TV

Mii de instalații de gaz defecte
Mii de instalații de gaz periculoase au fost sigilate de 



2

angajații E-ON de la începutul anului. Acestea ar fi putut 
provoca oricând o explozie din cauza uzurii. Pericolul este 
cu atât mai mare pe timp de iarnă, motiv pentru care atât 
reprezentanții E-ON cât și cei de la Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență trag un semnal de alarmă. Cetățenii 
sunt îndemnați să-și verifice periodic instalațiile de gaz 
pentru a nu deveni victime într-o explozie.

Sursa: 1 TV

Campanie împotriva Halloween-ului
Preoții și asociațiile creștine au demarat o adevărată 
campanie împotriva sărbătoririi Halloween-ului în școli. 
Preoții reacționează ca urmare a numeroaselor serbări și 
petreceri de Halloween organizate în ultimii ani la toate 
nivelele sistemului de învățământ. Tradițiile acestei săr-
bători sunt exemple negative pentru copii, pentru că se 
utilizează simboluri satanice care promovează urâtul și 
răutatea. Preoții susțin chiar că imaginile și zgometele 
specifice sărbătorii pot avea efecte negative din punct de 
vedere moral, spiritual și chiar la nivelul dezvoltării psi-
hice a copiilor.

Sursa: 1 TV

Libertatea de exprimare
Scriitorul și omul de televiziune Petru Frăsilă a revenit în 
atenția nemțenilor cu un nouă carte intitulată „Violarea 
libertății de exprimare”. Volumul se referă la cazul care 
a făcut obiectul dosarului Petru Frăsilă și Lucia Ciocir-
lan versus România care a ajuns la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului și la decizia din 10 mai 2012 unde se 
statuează obligația statului de a proteja mass-media loca-
lă de presiunile politico-economice.

Sursa: EST TV

Maia Morgenstern la Piatra-Neamț
Publicul pietrean e unul extrem de rafinat. Este părerea 
cunoscutei actrițe Maia Morgenstern, care a avut oca-
zia să joace din nou la Piatra Neamț și să rememoreze 
momentele din tinerețe, când activa pe scena Teatrului 
Tineretului. Luni, 5 noiembrie, pietrenii iubitori ai teatru-
lui au avut ocazia să o vadă pe scena Casei de Cultură a 
Sindicatelor pe Maia Morgenstern, în rolul principal din 
piesa Maitreyi. Artista a recunoscut un oarecare entuzi-
asm privitor la reîntoarcerea în orașul în care a debutat. 
Artista declară că se va reîntoarce în Piatra-Neamț cu pri-
ma ocazie care i se va oferi.

Sursa: EST TV

ZIARE

 » Politic

Investițiile, bătaia de joc a USL
”Influența edililor în timpul campaniei electorale este 
cunoscută, iar USL are experiență în a folosi fondurile 
guvernamentale pentru mită electorală. Nu m-aș mira 

deloc să aflu că primarii USL vor găsi de cuviință să 
direcționeze banii primiți către programul uleiul și făina 
în încercarea de a strânge cât mai multe voturi.”, a scris 
pe blogul personal Elena Udrea.

Sursa: Monitorul

Theodor Stolojan, în vizită la Neamț
Mediul de afaceri nemțean are ocazia de a sta la taifas cu 
europarlamentarul Theodor Stolojan. Acesta și-a anunțat 
prezența în județ, iar duminică, 11 noiembrie, are stabilită 
o întâlnire cu afaceriștii nemțeni. În contextul economic 
și politic actual, având în vedere criza economică persis-
tentă, tulburările politice din ultimele luni, precum și per-
spectivele alegerilor parlamentare în țara noastră, ce vin 
să adauge un plus de agitație, devine tot mai importantă 
implicarea oamenilor de afaceri în societatea româneas-
că ca promotori ai dezvoltării. În acest context, Camera 
de Comerț Neamț invită toți patronii și administratorii 
de firmă din județ să participe la dezbaterea care are ca 
temă principală problematica actuală a mediului de afa-
ceri, în contextul politic existent, precum și perspectivele 
atragerii fondurilor europene pentru perioada 2014-2020, 
având în vedere experiența căpătată în acest domeniu.

Sursa: Monitorul

Dorinel Ursărescu: „Nu vorbim despre proiecte, 
am început lucrările”
Președintele PNL Neamț, Dorinel Ursărescu, a demarat 
în trombă campania electorală pentru câștigarea colegiu-
lui 6 Neamț la Camera Deputaților. Pentru asta, a pregătit 
terenul, a apelat la prieteni, la oameni din ministere și a 
obținut semnături pentru finanțarea mai multor proiecte 
de la Ministerul Dezvoltării. Ieri, Ursărescu s-a deplasat 
în trei dintre comunele aflate în colegiul său, respectiv 
Dulcești, Horia și Trifești, unde s-a întâlnit și cu prima-
rii, pentru a verifica stadiul în care se regăsesc lucrările 
de asfaltare recent demarate, finanțate prin Hotărârea de 
Guvern 577.

Sursa: Ceahlaul

Candidaţii sunt traşi la sorţi
În următoarele două zile se vor organiza tragerile la sorţi 
pentru afişaj şi pentru ordinea pe buletinele de vot. Până la 
această dată au fost stabilite definitiv candidaturile, iar ieri 
au fost anunţate şi numele celor 18 candidaţi ai minorită-
ţilor naţionale care vor fi înscrişi pe toate listele electorale 
din ţară. Din acest moment se verifică propunerile partide-
lor cu persoanele care vor completa membrii din secţiile de 
votare, astfel încât, înaintea momentului în care vor fi trase 
la sorţi poziţiile pe locurille de afişaj, biroul să fie com-
plet. Prima tragere la sorţi, cea pentru panourile de afişaj, 
va avea loc astăzi, cu o zi înainte de începerea campaniei 
electorale, iar cea pentru poziţiile pe buletinele de vot este 
programată pentru data de 9 sau 10 noiembrie, deşi reco-
mandările Prefecturii Neamţ au fost pentru data de 9.

Sursa: Realitatea
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A fost lansat site-ul „Şi eu votez!”
De ieri, este funcţional site-ul „www.sieuvotez.ro” lansat 
de Asociaţia Sens Civic din Piatra-Neamţ în cadrul cam-
paniei cu acelaşi nume. Site-ul oferă o serie de informa-
ţii referitoare la dreptul de a vota, o situaţie statistică a 
absenteismului la alegerile parlamentare din istoria post-
decembristă, o hartă a judeţului cu împărţirea pe colegii 
şi o prezentare a acestora, o hartă a ţării cu rezultatele la 
alegerile locale din această vară, dar şi un forum dedicat 
tinerilor care accesează site-ul.

Sursa: Ceahlaul

 » Administrativ

Asigurații, turnători pentru Casa de Asigurări
Nemțenii pot afla ce servicii medicale au fost efectuate 
pentru ei. CAS cere ajutorul nemțenilor pentru a depista 
fraudele din sistem, deși are corp de control și angajați 
special plătiți pentru așa ceva. Cu alte cuvinte, pacienții 
nemțeni sunt stimulați să devină turnători pentru Casa de 
Asigurări, deoarece astfel vor putea fi descoperite mai 
simplu fraudele din sistem.

Sursa: Monitorul

760 de nemțeni au luat cursuri de prim-ajutor
760 de nemțeni, în special tineri, au participat în ultimul 
an la cursuri de acordare a primului ajutor. Cursurile au 
fost oferite prin intermediul filialei pietrene a Asociației 
React. Instruirea s-a desfășurat prin intermediul a 30 de 
cursuri, timp de un an. Din 2013 începe altă serie de cur-
suri.

Sursa: Monitorul

Proiectul „Educație pentru mediu, educație pen-
tru sănătate“, derulat la Școala Bicazu Ardelean, 
se apropie de final
Managerul de proiect, profesor Marcela Duculescu, a tre-
cut în revistă avantajele implementării a două proiecte 
ecologice în Școala Bicazu Ardelean. Copiii din această 
școală și din cele șase unități partenere în proiect au acum 
altă viziune asupra naturii și asupra a ceea ce înseamnă 
protecția mediului înconjurător.  Directorul Școlii Bicazu 
Ardelean, profesorul Cornel Duculescu, a tinut să aducă 
multumiri tuturor cadrelor didactice din unitate pentru 
implicarea de care au dat dovadă pe timpul derulării pro-
iectelor.

Sursa: Monitorul

„Deputatul” acuzat de evaziune și fals
Președintele PP-DD Neamț, Mihai Fărcășanu, cel care-și 
dorește un mandat de deputat în Colegiul 8 la alegerile 
din decembrie ar putea avea o întâlnire neplăcută. Adică 
să dea ochii cu judecătorii de la Tribunalul Neamț, dar nu 
pentru a le vorbi despre planurile sale politice, ci pentru a 
fi audiat în calitate de inculpat. Fărcășanu este acuzat de 
fals și evaziune fiscală, fiind trimis în judecată acum mai 
bine de un an, în octombrie 2011. Anchetatorii au stabilit 

o pagubă în dauna visteriei statului de 1,48 miliarde lei 
vechi.

Sursa: Monitorul

Spitalul Județean nu-i în „elita“ celor de urgență
În ciuda orgoliilor politice si manageriale si în ciuda 
mândriei locale, Spitalul Județean Neamț a fost exclus de 
Ministerul Sănătății din elita spitalelor de urgență, ceea 
ce înseamnă că nu îndeplinește toate criteriile necesare 
și că nu oferă chiar cele mai competente și complete ser-
vicii. Vor exista spitale regionale, zonale și locale. SJU 
Neamț va face parte din ultima categorie pe când cele de 
la Bacău și Suceava sunt din a doua.

Sursa: Monitorul

Va fi schimbat un director la spital?
Echipa managerială a Spitalului Județean Neamț ar pu-
tea cunoaște o nouă schimbare în viitorul foarte apropi-
at, deoarece se zvonește că este posibilă înlocuirea din 
funcție a directoarei economice. Acest lucru ar putea să 
se petreacă chiar săptămâna viitoare, deoarece în ședința 
Consiliului de Administrație, programată pentru 14 no-
iembrie, se va discuta și despre activitatea acestui depar-
tament financiar. Elena Murariu este director economic 
din anul 2011 și este singura care a mai rămas și în actu-
ala echipă, managerii și ceilalți directori schimbându-se 
cam o dată la 6 luni.

Sursa: Monitorul

Chirurgii au în dotare capsatoare de intestine
Chirurgii nemțeni se pot declara mulțumiți că în sfârșit 
au intrat într-o stare de normalitate și pot utiliza si ei în 
timpul intervențiilor chirurgicale anumite aparate care 
până acum erau „marfă rară“ prin Spitalul Județean. Este 
vorba despre aparatele de sutură mecanică, un fel de cap-
satoare pentru intestine, care au lipsit cu desăvârșire ani 
buni și care puteau fi utilizate doar dacă și le achiziționau 
pacienții.

Sursa: Monitorul

Începe târgul de Mihail si Gavril
Camera de Comerț și Industrie Neamț dă astăzi startul 
târgului de îmbrăcăminte și încălțăminte. Nemțenii cu 
apetit de cumpărături sunt așteptați la manifestarea oca-
zionată de sărbătorirea Sfinților Mihail și Gavril, timp de 
cinci zile consecutiv, expoziția cu vânzare fiind deschisă 
în perioada 7-11 noiembrie.

Sursa: Monitorul

Campania de prevenire a violențelor în rândul ti-
nerilor cu vârsta între 15-17 ani „Nu lăsa violența 
să te transforme într-un infractor!”
În cadrul priorității naționale „Prevenirea delincvenței 
juvenile și a victimizării minorilor” Institutul de Cerce-
tare și Prevenire a Criminalității și-a propus implemen-
tarea, la nivel național, a unei campanii de prevenire a 
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violențelor în rândul tinerilor cu vârsta între 15-17 ani 
intitulată „Nu lăsa violența să te transforme într-un in-
fractor!”. Această campanie cuprinde două module: unul 
de informare – prin organizarea de întâlniri cu liceeni, iar 
cel de-al doilea constă într-un concurs de creație, în care 
elevii pot participa cu eseuri antiviolență.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Rezultate ale acțiunilor în sistem integrat 
desfășurate de către polițiștii nemțeni
În perioada 02 – 04 noiembrie a.c., polițiștii nemțeni au 
acționat, în sistem integrat, în județul Neamț, pentru asi-
gurarea unui climat de ordine și siguranță publică cores-
punzător, în vederea prevenirii și combaterii activităților 
infracționale, precum și creșterii vizibilității elementului 
polițienesc în mediul stradal. Au fost reținute 25 permise 
de conducere și retrase 9 certificate de înmatriculare. Va-
loarea totală a amenzilor este în sumă de 92.810 lei.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Universităţile îşi bat joc de studenţi
Universităţile care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
judeţului Neamţ nu respectă legislaţia în domeniul pro-
tecţiei consumatorilor. Toate cele patru universităţi, trei 
cu forma de învăţământ la distanţă şi una cu forma de în-
văţământ cu frecvenţă, au primit avertismente şi termene 
pentru remedierea deficienţelor constatate de autorităţi în 
timpul unor verificări recente. Comisarii au constatat că 
în cazul precontractelor, studenţii nu erau informaţi asu-
pra taxelor percepute la depunerea dosarului de înscriere, 
taxele anuale de şcolarizare, taxele de examinare/reexa-
minare pentru fiecare disciplină în situaţia neprezentării  
sau a nepromovării unui examen.

Sursa: Realitatea

Asiguraţii pot verifica onestitatea medicilor de fa-
milie
Nemţenii asiguraţi pot afla care sunt serviciile medicale 
de care au beneficiat într-o anumită perioadă de timp şi 
dacă sunt conforme cu realitatea, acest sistem fiind func-
ţional de câteva zile la Casa de Asigurări de Sănătate.  
Orice asigurat poate să meargă la ghişeul Casei de Să-
nătate, cu actul de identitate, iar instituţia trebuie să pună 
la dispoziţie, pentru intervalul solicitat, cu ce anume este 
înregistrat în baza de date a asigurărilor sociale de sănă-
tate. Acest drept al asiguraţilor a fost consfinţit printr-un 
ordin al CNAS.

Sursa: Realitatea

Asistenţii comunitari promovaţi de Direcţia de Să-
nătate
De ieri, asistenţii comunitari din judeţ vor avea o serie de 
întâlniri de lucru pentru a promova activitatea şi impor-
tanţa acestora în comunitate. Este un proiect reprezentat 
de UNICEF ce se va derula până la sfârşitul anului prin 
Direcţia de Sănătate Publică şi Direcţia de Protecţie a 

Copilului Neamţ. Potrivit dr. Daniela Marcoci, directorul 
adjunct al DSP, coordonatoarea acestor întâlniri, în deru-
larea acestui proiect au fost selecţionaţi asistenţi comuni-
tari din şase locaţii ale judeţului având ca scop creşterea 
calităţii serviciilor de asistenţă comunitară în parteneriat 
cu autorităţile publice locale către care au fost transferaţi 
asistenţii medicali comunitari.

Sursa: Realitatea
Spitalul Judeţean de Urgenţă ar putea fi reclasifi-
cat
Oficialii de la Ministerul Sănătăţii vorbesc despre o nouă 
reclasificare a spitalelor, de data aceasta fiind în vizor 
cele judeţene. Acestea vor fi clasificate în regionale, zo-
nale şi municipale. Astfel, cel de talia Spitalului Judeţean 
Neamț va fi unul de interes zonal, titulatură care ar putea 
atrage o finanţare mai consistentă.

Sursa: Realitatea

Un nou termen limită pentru fermierii din zona de 
munte: Cererile pentru subvenţii se primesc până 
pe 9 noiembrie
Fermierii nemţeni ale căror exploataţii se află în comune-
le din zona de munte a judeţului mai au la dispoziţie doar 
trei zile (mai precis până pe 9 noiembrie) pentru a depune 
la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ce-
rerile de subvenţii pentru vacile din rasele de carne sau 
de lapte, respectiv pentru bivoliţe. Crescătorii de animale 
vor beneficia de un sprijin financiar de până la 300 de 
euro pentru fiecare vită din rase de carne pe care o deţin. 
Subvenţii vor fi acordate muntenilor şi pentru bivoliţele 
din bătătură (maximum 187,5 euro pentru fiecare animal) 
sau vacile de lapte (cel mult 250 de euro/cap).

Sursa: Realitatea

Birocraţia dăunează consumului de mere: Elevii 
primesc fructe peste o lună
Începând de luni, 12 noiembrie, cei aproape 54.500 de 
preşcolari şi elevi nemţeni din clasele pregătitoare şi I-
VIII ar fi trebuit să primească fructe, oferite gratuit prin 
intermediul unui program finanţat de Uniunea Europea-
nă. N-a fost să fie, că aşa-i în România. Din motive ce 
ţin de birocraţie, programul de distribuire a fructelor în 
şcoli şi grădiniţe va începe pe 3 decembrie (dacă va înce-
pe). Merele vor fi distribuite copiilor timp de 89 de zile 
„lucrătoare”, iar fiecare fruct va putea costa cel mult 37 
de bani. Pentru achiziţionarea, transportul şi distribuirea 
merelor în şcoli, Consiliul Judeţean Neamţ va avea la dis-
poziţie 1,638 milioane de lei.

Sursa: Realitatea

Pietreni în consiliile de administraţie ale firmelor 
primăriei
35 de cetăţeni pot deveni membri ai consiliilor de admi-
nistraţie ale societăţilor comerciale la care municipiul 
Piatra-Neamţ are calitate de acţionar şi astfel ar putea 
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participa la deciziile care se iau în interes public. Primă-
ria Piatra-Neamţ a scos la mezat locurile din consiliile de 
administraţiei ale firmelor Locativserv, Locato, Parking, 
Perla Invest, Publiserv, Salubritas şi CMI Urban, câte 
cinci de fiecare. Depunerea candidaturilor a început pe 5 
noiembrie şi se va încheia pe 24 noiembrie, pentru acest 
pas fiind necesară o cerere de înscriere, un curriculum 
vitae şi o declaraţie pe proprie răspundere.

Sursa: Realitatea

Primăria promite încă două spaţii pentru picni-
curi
Din primăvara acestui an a intrat în vigoare Legea picni-
cului, ce specifică că nu mai este voie cu grătare în alte 
zone decât cele amenajate şi totuşi amenzi nu s-au dat în 
acest an. Cel mai probabil, startul amenzilor va fi dat la 
1 mai 2013 când va debuta oficial şi noul sezon al grăta-
relor în aer liber. La Piatra-Neamţ, autorităţile locale nu 
au reuşit amenajarea unor spaţii speciale pentru grătare 
dar promit că se vor ocupa şi de acest lucru. Urmează să 
fie identificate zonele unde ar putea fi amenajate aces-
te spaţii de grătare, în parc sau în zonele limitrofe ale 
pădurilor situate în intravilanul localităţii. Totuşi în oraş 
există o zonă amenajată deja pentru această activitate de 
agrement, fiind situată în incinta Ştrandului Tineretului.

Sursa: Realitatea

Secret pentru şefia Direcţiei Agricole
Prefectul de Neamţ, Dumitru Ilie Haralambie Mitea se 
sfieşte să facă publică nominalizarea pe care a înaintat-
o instituţia pe care o reprezintă, Ministerului Agricultu-
rii, pentru înlocuirea directorului de la Direcţia Agrico-
lă Neamţ. Reamintim că instituţia a rămas fără director, 
după demisia depusă de titularul Liviu Bumbu şi auto-
suspendarea din funcţie a împuternicitului Traian Vararu 
- ambii înscrişi în campania electorală pentru alegerile 
parlamentare din 9 decembrie, pentru Senat, din partea 
ARD, respectiv Partidului Popular Agrar.

Sursa: Realitatea

Datorii uriaşe către furnizorul de apă potabilă
16 asociaţii de proprietari care nu au respectat graficul 
de plată riscă să fie debranşate. Problema este că nu în-
totdeauna asociaţiile care încheie programe de eşalonare 
reuşesc să respecte graficul de plată. La sfârşitul fiecărei 
luni, reprezentaţii Apa Serv analizeză plăţile efectuate, 
iar asociaţiile care nu achită în termen sunt notificate; 
cele care nu respectă programul de eșalonare riscă să fie 
debranşate. La această dată, pe lista beneficiarilor de ser-
vicii care riscă să rămână fără apă potabilă se află 16 aso-
ciaţii. Datoria totală acumulată de acestea este de peste 
jumătate de miliard de lei vechi.

Sursa: Realitatea

Când să să fie schimbat din funcţie, A dat boala şi 
peste comisarul şef de la Protecţia Consumatorilor
Comisarul şef al Comisariatului Judeţean pentru Protec-
ţia Consumatorilor Neamţ, Gelu Moldovanu, va elibera 
funcţia pe care o deţine. Astăzi expiră termenul de pre-
aviz, astfel că ar putea părăsi fotoliul de şef, însă Gelu 
Moldovanu s-a îmbolnăvit, iar acum este în concediu me-
dical. În atare condiţii, funcţia de comisar şef al acestei 
instituţii rămâne blocată până la finalizarea concediului.

Sursa: Realitatea

Drum asfaltat pentru „marele investitor” de la 
Roman
Administraţia locală a comandat un studiu de fezabilitate 
unei firme din Bacău care arată că bugetul local ar trebui 
să suporte circa 6 miliarde de lei vechi pentru amenajarea 
unui drum către fostele hale ale Fontax. Motivul aces-
tei investiţii este legată de apariţia unui investitor extern 
important în zonă. În vederea facilitării accesului atât a 
beneficiarilor, a personalului cât şi pentru mai buna gesti-
onare a bunurilor de care dispune fiecare agent economic, 
se consideră ca fiind necesară redimensionarea drumului 
pentru a prelua un trafic greu şi o densitate crescută de 
autovehicule. Drumul va avea o lungime de 240 de metri 
şi va fi prevăzut şi cu o conductă de canalizare.

Sursa: Realitatea

Cererile pentru subvenţii la căldură, până pe 20 
noiembrie
Termenul maxim până la care solicitanţii pot depune ce-
reri pentru a beneficia de ajutorul de încălzire, inclusiv 
pentru luna noiembrie, este de 20 a lunii respective. Anul 
acesta nu au apărut modificări legislative referitoare la 
acest subiect, doar confirmarea faptului că nu se iau în 
considerare bugetul complementar şi alocaţia pentru sus-
ţinerea familiei la stabilirea veniturilor familiei.

Sursa: Ceahlaul

Alimente ”nerecomandate” în meniul preşcolari-
lor
O acţiune tematică derulată de inspectorii de protecţie a 
consumatorilor din Neamţ a scos la iveală faptul că unele 
grădiniţe au în meniu brânzeturi care fac parte din lis-
ta alimentelor nerecomandate preşcolarilor. Practic, din 
cele 12 grădiniţe verificate, două aveau pe stoc brânză to-
pită, iar altele diferite semipreparate preambalate care nu 
aveau etichete corespunzătoare. Ca urmare a abaterilor 
constatate s-au aplicat 11 avertismente contravenţionale 
şi s-a dispus măsura opririi din consum a unei cantita-
tii de 92 kilograme de produse alimentare în valoare de 
1750 lei.

Sursa: Ceahlaul
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Copii înghesuiţi în grădiniţe
Calitatea serviciilor de cazare lasă mult de dorit în ma-
joritatea grădiniţelor din judeţul Neamţ, după cum reiese 
din constatările inspectorii de protecţie a consumatorilor. 
Toate cele 10 grădiniţe de stat vizitate aveau depăşit cu 
mult numărul de preşcolari maxim admis. Din această 
cauză, sălile de clasă, dormitoarele, sălile de mese sunt 
supraaglomerate. Iar din lipsă de spaţii, în sălile de clasă 
sunt puse şi pătuţurile.

Sursa: Ceahlaul

Gaterele de pe Valea Muntelui, în vizorul comisa-
rilor de mediu
Gaterele de pe Valea Muntelui au fost verificate, în ul-
timele două săptămâni, de comisarii Gărzii de Mediu 
Neamţ, care vor să vadă dacă se respectă normele privind 
gestionarea deşeurilor. Rezultatele acestui control vor fi 
făcute publice ceva mai încolo, întrucât, oficial, campa-
nia nu s-a încheiat.

Sursa: Ceahlaul

Proiect concret pentru judeţul Neamţ
Societatea ANGELIS este implicată într-un proiect naţi-
onal de colectare şi valorificare a producţiei de legume 
şi fructe proaspete, având contracte cu toţi producătorii 
tradiţionali din ţară, cu fabricile prelucrătoare, cu marile 
lanţuri de magazine. Acestora se adaugă parteneri foarte 
importanţi pentru export. Sunt argumente pentru a garan-
ta că ANGELIS poate asigura colectarea întregii cantităţi 
de legume şi fructe din judeţul Neamt. Apariţia zonelor 
de producţie de legume şi fructe proaspete poate genera 
accesarea fondurilor europene pentru construcţia de de-
pozite specifice colectării şi stocării, dar şi a fabricilor de 
prelucrare pentru a creşte plus-valoarea producţiei.

Sursa: Ceahlaul

SCDA Secuieni, pe drumul spre podium
La Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, 
ca de altfel în toate unitățile de profil din țară, s-au și făcut 
socotelile de sfârșit de an, în funcție de care se stabilește 
și ierarhizarea competitorilor. Pentru că, și în domeniul 
cercetării și dezvoltării agricole, există un real spirit de 
întrecere. Unul trăit cu multă emoție de colectivul SCDA 
Secuieni. Mai ales că, iarăși, se întrezărește un loc pe po-
dium. ”Acum se face centralizarea datelor, pentru că abia 
ne-au cerut datele de producție”, a declarat dr.ing. Elena 
Trotuș, director SCDA Secuieni ”Ne situăm pe locul II 
sau III, în rândul unităților din subordinea Academiei de 
Științe Agricole și Silvice.

Sursa: Ceahlaul

 » Social

Moartea din Carpați a fost cununat de un romașcan
Campionul K-1, Cătălin Moroșanu, s-a căsătorit, nași 

fiindu-i romașcanii Daniela și Sorin Dumitru Cazan. La 
nuntă au participat 250 de invitați. Sportivul și i-a dorit 
„nași de suflet“ pe soții Cazan. 

Sursa: Monitorul

Eveniment şahist la Institutul Naţional de Statisti-
că: TURNEUL REGILOR – ediţia a VI-a
În perioada 6 – 14 noiembrie în sala de conferinţe a In-
stitutului Naţional de Statistică, din Bucureşti, Bd. Liber-
tăţii, Nr. 16, se va desfăşura Turneul Regilor ediţia a VI 
-a. La această ediţie a prestigiosului eveniment şahist vor 
participa, alături de Liviu Dieter Nisipeanu – cel mai va-
loros jucător român al momentului, trei jucători din elita 
mondială: Fabio Caruana (Italia) – locul 5 mondial, Vese-
lin Topalov (Bulgaria) – locul 8 mondial şi fost campion 
mondial, Vassily Ivanchuk (Ucraina) – locul 11 mondial.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Legitimaţii „scanate” pe mijloacele de transport 
în comun
În ultimele două luni pe mijloacele de transport în comun 
de la toate firmele a apărut un fenomen care tinde să ia 
amploare. Tineri, mulţi dintre ei elevi, prezintă şoferilor 
legitimaţii false de călătorie din care rezultă că sunt fie 
persoane cu handicap sau asistenţi ai acestora, fie asistaţi 
sociali ai Primăriei Piatra Neamţ, care beneficiază de gra-
tuitate. Transportatorii au sesizat deocamdată Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Urbtans.

Sursa: Ceahlaul

Femeile bătute nu primesc consiliere gratuită
Se întâmplă, deseori, ca femeile bătute de soţi, de con-
cubini sau chiar de propriii copii, să vrea să discute cu 
un psiholog. Dar costul unei consultaţii le lasă “cu buza 
umflată”. Victimele care-şi fac curaj şi merg la Medicina 
Legală pentru constatarea leziunilor cer îndrumare, con-
siliere, însă… “Din păcate, organigrama nu a fost prevă-
zută cu post de psiholog”, ne-a spus dr. Maria Temeş, din 
cadrul SML Neamţ. În prezent pot ajunge în mod gratuit 
la psiholog doar persoanele care trec, mai întâi, pe la psi-
hiatri.

Sursa: Ceahlaul

Concursul de Interpretare şi Coregrafie „Emanuel 
Elenescu” îşi aşteaptă concurenţii
Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală şi Co-
regrafie „Emanuel Elenescu”, organizat la Liceul de Arte 
„Victor Brauner” din Piatra-Neamţ, a ajuns la cea de-a 
XXII-a ediţie. Anul acesta evenimentul va avea loc în pe-
rioda 29 noiembrie- 2 decembrie. Concurenţii din întrega 
ţară sunt aşteptaţi să se înscrie în acesată competiţie muzi-
cală şi coregrafică, până pe 20 noiembrie.

Sursa: Realitatea
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Grădiniţe cu probleme
Părinţii trebuie să fie mai atenţi la detalii atunci când îşi 
duc copiii la grădiniţe. În unele unităţi de învăţământ 
preşcolar din judeţ copiii sunt hrăniţi cu alimente ne-
recomandate lor, în altele spaţiile destinate procesului 
educaţional, pentru servirea mesei şi de odihnă sunt prea 
mici în comparaţie cu numărul mare de copii. Comisa-
rii pentru protecţia consumatorilor au verificat recent 15 
grădiniţe de stat şi particulare din judeţ, 11 dintre acestea 
funcţionând pe lângă lege, motiv pentru care au primit 
avertismente pentru remedierea deficienţelor.

Sursa: Realitatea
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