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ȘTIRI TV

 » Administrativ

Ajutoare pentru încălzire
Autoritățile locale sprijină și în această iarnă pietrenii 
racordați la sistemul centralizat de furnizare a energiei 
termice. Plafonul până la care se acordă ajutor de încăl-
zire este de 1300 de lei de persoană, iar cei care depun 
cererile până pe 20 noiembrie vor benefi cia de acest tip 
de ajutor inclusiv pe luna în curs. Consilierii locali au ho-
tărât astăzi în ce condiții se vor acorda ajutoarele pentru 
energia termică prin compensare procentuală din bugetul 
local. Autoritățile estimează că de acest tip de ajutoare ar 
putea benefi cia circa 4000 de pietreni, racordați la sistemul 
centralizat.  

Sursa: 1 TV

S-a stabilit prețul  gigacaloriei
Consilierii locali au aprobat astăzi un preț de producție 
al gigacaloriei de 357 de lei și un preț de facturare că-
tre populație mai mic cu 10 %. Procentul reprezintă o 
subvenție pe care primăria o va suporta de la bugetul local 
la facturile plătite de către populație. Autoritățile locale 
spun că pietrenii racordați la sistemul centralizat nu vor 
resimți ajustarea cu câteva procente a prețului gigacaloriei, 
aprobată de ANRSC și de consiliul local în ședința extra-
ordinară din această săptămână. Printr-o hotărâre de con-
siliu local s-a stabilit ca prețul de producere și distribuție a 
energiei termice să fi e în această iarnă de 356,7 lei inclusiv 
TVA.   

Sursa: 1 TV

Poliția donează borcane
Inspectoratul Județean de Poliție Neamț donează 249 de 
borcane. Inedita donație este prima de acest fel făcută de 
polițiștii nemțeni. Borcanele au fost colectate în timp de 
la mâncarea deținuților și pentru că nu folosesc la nimic 
politiștilor, vor fi  oferite cu titlu gratuit. Recipientele din 
sticlă sunt oferite cu titlu de donație instituțiilor publice, 
organizațiilor nonguvernamentale sau diverselor culte 
interesate. Borcanele au capacitatea de 820 de grame și 
conform anunțului făcut de inspectoratul de poliție sunt în 
stare  bună. 

Sursa: 1 TV

Un nou proiect fi nalizat
Proiectul de reabilitare, modernizare și extindere a centru-
lui de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică de la Răz-

boieni a fost fi nalizat. De serviciile acestui centru benefi ci-
ază în prezent peste 200 de persoane cu handicap neuropsi-
hic grav, accentuat sau mediu. Proiectul a fost implementat 
de Consiliul Județean Neamț și Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni cu fonduri europe-
ne obținute pe axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructu-
rii sociale. 

Sursa: 1 TV

S-a deschis târgul de Mihail și Gavril
Astăzi la Piatra-Neamț a început o nouă ediție a Târgu-
lui de Îmbrăcăminte și Încălțăminte găzduit de Galeriile 
Comerciale Olimp. Evenimentul este dedicat sărbătorii 
Sfi nților Arhengheli Mihail și Gavril și reunește peste 50 
de comercianți din diferite județe ale țării. Târgul va fi  des-
chis zilnic în intervalul orar 10-19. 

Sursa: 1 TV

Bonurile spitalului, o veșnică problemă
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. Reprezentanții angajaților susțin că au 
senzația că sunt mințiți, motiv pentru care vor să verifi ce 
la Ministerul Sănătății unde s-au oprit bonurile lor.

Sursa: EST TV

Fuga de judecată
Președintele PPDD Neamț, Mihai Fărcășanu, cel care-și 
dorește un mandat de deputat în Colegiul 8 la alegerile din 
decembrie ar putea avea o întâlnire neplăcută. Fărcășanu ar  
trebui să fi e audiat de judecătorii de la Tribunalul Neamț, 
pe 15 noiembrie, sub acuzația de fals și evaziune fi scală. 
Mihai Fărcășanu a fost trimis în judecată acum mai mult de 
un an, în octombrie 2011, iar atunci cauza a ajuns pe rolul 
Judecătoriei, unde după trei amânări s-a decis declinarea 
dosarului către Tribunal. Iar aici, din iunie și până acum au 
fost deja patru termene, dar toate au fost amânări, din di-
verse motive, cum ar fi  angajarea unui apărător, studierea 
actului de inculpare, apoi pentru ca avocatul inculpatului 
să rezolve o presupusă problemă de incompatibilitate.

Sursa: EST TV

 » Social

Servicii complexe pentru vârstnici
Masajul, refl exoterapia, hidroterapia și consilierea psiho-
logică sunt doar câteva din instrumentele afl ate la îndemâ-
na vârstnicilor care doresc să fi e sănătoși și care apelea-
ză, în acest sens la serviciile Centrului Social Crizantema 
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din Piatra-Neamț. În luna iunie s-au finalizat lucrarile de 
reabilitare a spațiilor centrului social Crizantema de pe 
strada Ștefan cel Mare. Una dintre dorințele celor care au 
inițiat proiectul centrului și al fundației a devenit realitate, 
odată cu realizarea de noi investiții în spațiile în care se 
oferereau vârstnicilor servicii socio-medicale. Este vorba 
despre realizarea unui bazin pentru ședințe de hidroterapie 
recomandate persoanelor cu diverse afecțiuni neurologice 
sau locomotorii.

Sursa: 1 TV

Lecție de responsabilitate civică
Campania de conștientizare a tinerilor cu privire la 
importanța participării lor la vot a ajuns astăzi la Cole-
giul Național de Informatică. Reprezentanții asociației 
Sens Civic au discutat cu elevii claselor a XII-a despre 
cauzele absenteismului la urne în rândul tinerilor, des-
pre responsabilizarea lor în procesul decizional și despre 
consecințele implicării lor în procesul electoral.

Sursa: 1 TV

Departe de părinți
Nu sunt orfani, dar nici nu au alături părinți care să îi 
iubească și să îi sprijine. Este vorba de cei aproape 5000 
de elevi nemțeni care au unul sau ambii părinți plecați 
la muncă în străinătate. Aceștia se află în evidențe spe-
ciale și sunt implicati în programe și proiecte menite să 
atenueze problemele pe care le pot avea ca urmare a lip-
sei părinților. La nivel național, peste 85 000 de copii au 
părinții plecați în străinătate. 

Sursa: 1 TV

ZIARE

 » Politic

Cu și despre Toader Mocanu
În ediția online a Ziar Piatra Neamț (www.ziarpiatraneamt.
ro) puteți urmări un interviu video cu Toader Mocanu. In-
terviul îl prezintă pe omul și politicianul Toader Mocanu, 
candidat din partea ARD pentru Colegiul 1.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Codana Luminița Vîrlan, candidat pe Colegiul 1 
Senat
În imaginile video prezentate de www.ziarpiatraneamt.ro 
puteți urmări o dispută „lingvistică” între Luminița Vîrlan, 
candidat ARD pe Colegiul 1 Senat și Cătălin Drăgușanu, 
candidat USL pe Colegiul 1 Deputați  în cadrul unei ședințe 
de consiliul local Piatra-Neamț.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Elena Udrea își lansează candidatura pentru Ca-
mera Deputaților în Colegiul 4 Roman
Evenimentul are loc chiar în ziua în care deputatul PDL își 
sărbătorește și ziua onomastică, în contextul în care aceas-

ta poartă și numele de Gabriela. Elena Udrea a afirmat că 
a ales acest colegiu pentru că, în urma numeroaselor vizite 
efectuate în Roman, romașcanii s-au dovedit a fi calzi și 
primitori și oameni care nu te judecă după vorbe, ci după 
fapte. 

Sursa: Ceahlăul

Cu Eugen Țapu despre un guvern serios
„Nu excludem mișcări sociale, nedorite în fapt de nimeni. 
Viziunea noastră este să mergem pe creștere economică 
susținută. […] Noi vorbim de treburi serioase, noi știm 
să repornim motoarele economiei. Urmează creșterea nu-
mărului de locuri de muncă, apoi creșterea consumului 
și scăderea numărului și cuantumului taxelor și impozi-
telor.”, a declarat Eugen Țapu, candidat USL pentru co-
legiul 1 senat.

Sursa: Mesagerul

Minciuna USL are picioare scurte
„Cred că românii au reușit să vadă în cele 6 luni de guver-
nare ce poate face USL la cârma țării: o Românie ce nu a 
prosperat deloc, ajungând chiar într-o stare devastatoare, 
cu o explozie de prețuri și fonduri europene tăiate[…] 
ARD  merită să guverneze pentru români pentru că are 
soluții corecte pentru România, atât ca partener european, 
cât și ca țară în care românii să o ducă mai bine.” a decla-
rat Toader Mocanu.

Sursa: Mesagerul

Laurențiu Dulamă – respectul se câștigă, nu se im-
pune
Laurențiu Dulamă, candidat ARD la funcția de deputat pe 
colegiul 3 camera deputaților, a crezut în oameni și le-a 
câștigat mereu încrederea. Asta l-a făcut să performeze 
pe linie profesională și să-și adune prietenii în plan per-
sonal. În administrație a făcut dovada unui bun lider, ca 
director la societatea municipală Parking SA. 

Sursa: Mesagerul

Elena Udrea își lansează candidatura pentru Ca-
mera Deputaților în Colegiul 4 Roman
Fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, 
Elena Udrea își lansează joi candidatura pentru Camera 
Deputaților în Colegiul 4, la Casa de Cultură din Roman. 
Evenimentul are loc chiar în ziua în care deputatul PDL își 
sărbătorește și ziua onomastică, în contextul în care aceas-
ta poartă și numele de Gabriela.

Sursa: Ziarul de Roman

Candidații de la alegerile din iunie zâmbesc în 
continuare romașcanilor
Acum, la aproape jumătate de an de la finalul campani-
ei electorale, unii dintre candidații la alegerile locale încă 
mai zâmbesc de sus către romașcani, de pe bannerele pe 
care nimeni nu le-a mai coborât de pe stâlpii din oraș și 
din apropiere. Avertismentele transmise de municipalitate 
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partidelor politice, prin care liderilor politici li s-a solicitat 
să elibereze stâlpii și zonele de afișaj electoral de astfel de 
materiale electorale, nu au avut efectul scontat. De altfel, 
administrația locală nu a amendat niciun partid politic pen-
tru bannerele și afișele încă existente în diverse zone ale 
orașului, ci a ales o variantă de compromis.

Sursa: Ziarul de Roman

Modernizarea satelor din comuna Ion Creangă, 
prioritatea Elenei Udrea
Primarul comunei Ion Creangă, Petru Prichici, și deputa-
tul Elena Udrea au inaugurat lucrările de asfaltare pe 1,5 
kilometri de drum din satul Stejaru.  Elena Udrea a promis 
localnicilor că va face eforturi să implementeze proiectele 
privind investițiile în infrastructura rutieră și în utilități.

Sursa: Ziarul de Roman

Marcoci: „Sistemul de învăţământ poate fi şi tre-
buie îmbunătăţit”
Interviu cu Vlad Marcoci, candidatul USL pentru colegiul 
2 Piatra-Neamţ: „Aş dori ca în această discuţie să abordez 
tema învăţământului deoarece este un domeniu în care, în 
ultimii ani, s-au produs mici cutremure. Sistemul de învă-
ţământ poate fi şi trebuie îmbunătăţit. Învăţământul româ-
nesc a avut de suferit major în timpul guvernării PDL, din 
cauza deselor schimbări de orientare în programele educa-
ţionale, unele chiar de neînţeles pentru cei care se află în 
sistem. Lăsăm deoparte faptul că profesorii au acum salarii 
mai mici, fiind una dintre breslele afectate puternic de mă-
surile guvernamentale. USL încearcă acum să repare unele 
nedreptăţi şi doresc să vorbesc concret, despre măsuri logi-
ce, evidente, care pot afecta în bine sistemul de educaţie.”

Sursa: Realitatea

 » Administrativ

Fărcășanu, slabe șanse de a reveni în fruntea CJ
Din verificările făcute până acum de către reprezentanții 
Prefecturii, șansele ca ex-vicepreședintele Mihai Fărcășanu 
să revină în fruntea CJ sunt nule, chiar dacă acesta a cerut 
repunerea pe funcție.

Sursa: Monitorul

Mai bine de jumătate din apa captată se pierde
Chiar și după sectorizarea Romanului și înlocuirea unor 
rețele, pierderile de apă rămân la 55% din volumul de apă 
livrat orașului.

Sursa: Monitorul

Durăul va avea pârtie de schi
Președintele Culiță Tărâță spune că e posibilă o colabora-
re cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Pentru colectarea 
torenților din zona drumului axial care leagă Bicazul de 
Durău s-au alocat deja fonduri, scurtând traseul cu circa 
40 km.

Sursa: Monitorul

Elena Udrea, în vizită la Stejaru
Elena Udrea, candidat pentru un mandat de deputat în Co-
legiul 4 Roman – Ion Creangă a vizitat satul Stejaru, unde 
se desfășoară lucrări de modernizare a unui drum comu-
nal. Elena Udrea a precizat că Guvernul va trebui să inves-
tească mult în infrastructura pentru ca și satul românesc să 
prospere.

Sursa: Monitorul

Fermierii nemțeni, prea scârbiți ca să protesteze
Agricultorii nemțeni nu au fost prezenți la protestele de am-
ploare ce au avut loc miercuri, 7 noiembrie, din București, 
deoarece au considerat că nu vor obține nimic în urma 
acestei acțiuni. Principalele revendicări ale oamenilor au 
fost legate de subvențiile la hectar pentru motorină, dar 
și de impozitarea de către stat a subvenșiilor acordate de 
Uniunea Europeană.

Sursa: Monitorul

Vasile Chiper, noul șef al Direcției Agricole
Direcția Agricolă Neamț are începând de miercuri, 7 no-
iembrie, un nou șef, după ce timp de o săptămână instituția 
a funcționat fără director, fiind într-un vid de putere. Noul 
coordonator al Agriculțurii nemțene este inginerul Vasile 
Chiper, care până acum a fost șeful unui serviciu, dar care 
în trecut a mai ocupat posturi de conducere, în 2009 fiind 
numit director adjunct, în subordinea lui Traian Vararu, 
care era directorul executiv.

Sursa: Monitorul

Baraj de 300 milioane de euro
S-a dat undă verde pentru construcția unei microhidrocen-
trale la Bicaz. Valoarea investiției ar fi de 300 de milioane 
de euro, o parte din bani provenind din fonduri europene. 
Firma Water Energy Systems Bucuresti a primit de la Tran-
selectrica avizul pentru construcție. Aceasta va funcționa 
cu apă din lacul Bicaz pe principiul de pompaj.

Sursa: Monitorul

Avem preț nou la gigacalorie
Deși era stabilit inițial la 356,79 lei pe gigacalorie, inclu-
siv TVA, consilierii locali au aprobat o reducere de 10% 
pentru consumatori. Acest procent va fi suportat de către 
municipalitate.

Sursa: Monitorul

Dentiștii, din poartă-n poartă!
Nemțenii din mediul rural ar putea în viitorul apropiat să 
nu mai bată drumuri lungi până la oraș pentru a-și trata 
dinții deoarece vor veni medicii chiar la ei acasă. Așa speră 
ministerul că se va întâmpla și că astfel vor fi rezolvate pro-
blemele dentare. Oficialii de la Sănătate vor să înființeze 
cabinetele dentare mobile care să meargă în fiecare locali-
tate și să ofere periodic servicii medicale.

Sursa: Monitorul
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Semaforizarea, subiect de controverse în Consiliul 
Local
Liberalul George Lazăr a ridicat în ultima ședință de 
Consiliu Local problema semaforului de la Tosca. Acesta 
susține faptul că în prezent mașinile care traversează bule-
vardul Roman Mușat, au ajuns să facă cozi care, de regu-
lă, ajung până la „blocul galben“. Liberalul George Lazăr 
vrea fie desființarea semaforului, fie revizuirea timpilor de 
așteptare. Nemulțumit a fost și social-democrata Iulia Ha-
vrici.

Sursa: Monitorul

Deschiderea Spitalului Bicaz, un nou demers
Consiliul Județean Neamț a cerut întocmirea documentației 
complete în vederea redeschiderii Spitalului Bicaz. 
Autoritățile speră ca de anul viitor să funcționeze și să fie 
finanțat de Casa de Asigurări. Dacă Spitalul Bicaz își va 
redeschide porțile anul viitor, el va trebui să înceapă rapid 
investițiile de amploare pentru că va trebui să treacă de 
acreditare.

Sursa: Monitorul

Centrul de Recuperare Războieni, dat la cheie
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răz-
boieni a ajuns la finalul unui amplu proiect de modernizare, 
reabilitare și extindere. Președintele Consiliului Județean 
vrea să meargă la fața locului, să vadă cum arată unita-
tea la final de proiect. „Prin acest proiect s-a îmbunătățit 
calitatea infrastructurii serviciilor sociale prin moderniza-
rea, echiparea și dotarea centrelor sociale rezidențiale în 
vederea asigurării accesului egal al persoanelor vârstnice 
cu dizabilități la astfel de servicii“, spune Culiță Tărâță, 
președintele CJ Neamț.

Sursa: Monitorul

Nominalizarea directorului executiv al Direcţiei 
pentru Agricultură Neamţ
Domnul prefect Ilie Dumitru Haralambie Mitea a trans-
mis Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nomi-
nalizarea pentru ocuparea temporară a funcţiei de director 
executiv al Direcţiei pentru Agricultură Neamţ în persoa-
na domnului Vasile Chiperi. Domnul Vasile Chiperi a mai 
ocupat funcţia de director general al Direcţiei Generale 
pentru Agricultură Neamţ între anii 1996-1999.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Rețeta electronică dă rateuri
Medicii de familie reclamă baza de date eronată a  casei de 
sănătate. Peste puțin timp, rețeta electronică o va înlocui 
pe cea pe hârtie, însă medicii și managerii de spitale încă 
se chinuie să accepte noul sistem. „Sistemul Informatic 
Unic Integrat nu are actualizate datele pacienților, deși noi 
raportăm casei de sănătate toate modificările din statutul 
pacienților” a declarat dr. Mihaela Covrig, președintele 
Asociației Medicilor de familie din Neamț. 

Sursa: Ceahlăul

320 lei-noul preț al gigacaloriei la Piatra-Neamț
Începând din această iarnă, pietrenii vor plăti mai mult 
pentru căldura primită în sistem centralizat prin firma 
Locato, majorarea de preț de la 298,5 lei/gigacalorie, la 
356,79 lei/gigacalorie fiind aprobată de consilierii locali 
în ședința de ieri. 10% din acest preț va fi suportat de la 
bugetul local.

Sursa: Ceahlăul

Șeful Parchetului Piatra-Neamț pleacă la pensie
Trei magistrați au intrat în cursa pentru accederea în 
funcțiile de conducere vacante existente la nivelul 
instanțelor și parchetelor. Consiliul Superior al Magistra-
turii a validat ieri, ca legală, candidatura judecătoresei Iu-
lia Paisa, actuala vicepreședintă a instanței și are, astfel, 
șansa să ajungă la conducerea Judecătoriei Piatra-Neamț. 
Vacantă este și conducerea Parchetului de la lângă Jude-
cătoria Piatra-Neamț și un singur candidat înscris până 
acum.

Sursa: Ceahlăul

Consiliul Județean nu renunță la pârtia din Durău
Primul pas în realizarea acestui proiect este drumul axial, 
care face legătura între orașul Bicaz și stațiunea Durău, 
pentru care s-a primit chiar ieri aprobarea pentru finanțare,  
valoarea finanțării fiind de 20 de milioane  de lei. Una din-
tre piedicile majore în realizarea pârtiei de la Durău era 
Consiliul Științific al Parcului Național Ceahlău, pe care 
conducerea CJ Neamț îl combate cu legea care spune că în 
ariile protejate ai voie să faci investiții de până la 5% din 
suprafața arealului, iar pârtia ar însemna doar un procent 
de 0,28% din această arie.

Sursa: Ceahlăul

Vasile Chiperi, noul director al Direcției pentru 
Agricultură Neamț
Prefectul Ilie Dumitru Haralambie Mitea a transmis ieri 
Ministrului Agriculturii și Dezvotării Rurale nominaliza-
rea pentru ocuparea temporară a funcției de director exe-
cutiv al Direcției pentru Agricultură Neamț, în persoana 
lui Vasile Chiperi. De profesie inginer zootehnist, Vasile 
Chiperi a deținut până acum funcția de consilier superi-
or în cadrul Serviciului Inspecții Implementare, Politici și 
Statistici Agricole din cadrul Direcției pentru Agricultură 
Neamț.

Sursa: Ceahlăul

Dr. Juncu, noul purtător de cuvânt al spitalului
Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț 
nu a reușit să-l întoarcă din drum pe Radu Nastasă. Acesta 
a demisionat din funcția de purtător de cuvânt, pe care a 
ocupat-o timp de o lună, de la instalarea noii conduceri, însă 
va rămâne șef al Seviciului de Management al Calității. Dr. 
Alexandru Juncu, directorul medical al unității, va îndepli-
ni și rolul de purtător de cuvânt. 

Sursa: Ceahlăul
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Achiziții directe la Protecția Copilului – 700.000 
lei pentru iarbă  de noiembrie
Mesagerul de Neamț a dus timp de un an de zile o cam-
panie care a demonstrat că la DGASPC Neamț, instituție 
subordonată Consiliului Județean, a existat un sistem prin 
care firme privilegiate au avut acces la bani publici prin 
licitații măsluite sau, mai simplu, prin celebrele achiziții 
directe.

Sursa: Mesagerul

Omul care a schimbat 5 primari
Petrică Damian este cel mai vechi angajat al Primăriei 
Roman. Lucrează în administrație de când aceasta era co-
munistă, din ’78. După revoluție a schimbat 5 primari. 
S-a înțeles cu toți, spune el, cel puțin pe domeniul său, 
asistență socială.

Sursa: Mesagerul

Se fac înscrieri în școli pentru bazinul de înot
Miercuri, reprezentanții administrației locale au partici-
pat la recepția tehnică a lucrărilor realizate pentru con-
struirea bazinului de înot acoperit din Roman. Elevii care 
vor să se înscrie la ședințe de înot pot apela la profesorii 
de sport din școli și licee.

Sursa: Ziarul de Roman

Centru de excelență la Liceul Teologic Ortodox 
din Roman
Conducerea Liceului Teologic Ortodox “Melchisedec 
Ștefănescu” din Roman își propune implementarea unui 
proiect în cadrul unității de învățământ, care să vizeze 
formarea unor clase speciale pentru copiii cu rezultate 
școlare excepționale ce provin din mediul rural. 

Sursa: Ziarul de Roman

După 13 ani, Vasile Chiperi conduce din nou 
Direcția Agricolă
Miercuri, 7 noiembrie, prefectul Ilie Mitea a transmis 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nomina-
lizarea pentru ocuparea temporară a funcției de director 
executiv al Direcției pentru Agricultură Neamț de către 
specialistul Vasile Chiperi – inginer zootehnist, consili-
er superior în cadrul Serviciului Inspecții Implementare 
Politici și Statistici Agricole din cadrul Direcției pentru 
Agricultură Neamț. 

Sursa: Ziarul de Roman

Consiliul Județean are nevoie de economist
Consiliul Județean Neamț anunță că organizează concurs 
pentru ocuparea funcției de execuție temporar vacantă 
de personal contractual din cadrul Serviciului Buget – 
Direcția Generală Buget Finanțe, de inspector de specia-
litate, grad profesional I, studii superioare.

Sursa: Ziarul de Roman

Averea noului șef al Sănătății nemțene
Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Neamț are un nou 
președinte, după ce juristul Valerică Frățilă a fost revo-
cat din funcție. Medicul Magda Spânoiu, care a deținut 
până în această lună funcția de medic șef al instituției, 
a fost numită președinte cu delegație și se va afla, în ur-
mătoarele trei luni, la conducerea Sănătății nemțene. În 
2011, președintele CAS Neamț, medicul Magda Spâno-
iu, a câștigat 51 de mii de lei. Prin comparație, în 2010, 
fostul șef al instituției, Valerică Frățilă, a avut venituri de 
130.000 de lei.

Sursa: Ziarul de Roman

Audiere publică – Legea Dialogului Social – o lege 
a dialogului?
În data de 31 octombrie 2012, între orele 17.30 – 19.00, 
la sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Roman, 
a avut loc audierea publică cu tema: “Legea dialogului 
social – O lege a dialogului?”Evenimentul a fost organi-
zat de Grupul de inițiativă “Pro dialog social real”, alături 
de Sindicatul Liber Petrotub Roman, Sindicatul Impact 
Botoșani, FSS Metarom București și Casa de Cultură a 
Sindicatelor din Roman.

Sursa: Ziarul de Roman

Terenuri pentru tinerii din Roman
„După două amânări cauzate de faptul că staţia GPS a 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
nu a funcţionat, săptămâna trecută, Direcţia de Urbanism 
a pus în posesie tinerii beneficiari ai suprafeţelor de teren 
gratuite, care au depus astfel de solicitări la Primăria Ro-
man. Aceştia au primit suprafeţe de teren de aproximativ 
350 de metri pătraţi, în vederea construirii unor locuinţe. 
Săptămâna viitoare, beneficiarii vor semna contractele de 
comodat şi vor depune o garanţie de 150 de lei pentru 
eventualele radieri din cartea funciară”, a spus primarul 
Laurenţiu Dan Leoreanu.

Sursa: Realitatea

Lucrările la Curtea Domnească sunt aproape gata
Autorităţile locale se pregătesc să încheie lucrările la am-
plul proiect dezvoltat pe suprafaţa Curţii Domneşti din 
municipiul Piatra-Neamţ, care a presupus reabilitarea 
clădirilor ce fac parte din ansamblul medieval. Din acest 
moment oricând s-ar putea face recepţia oficială a lucră-
rilor, însă totul trebuie să fie în perfectă stare, astfel că se 
iau măsuri pentru a nu exista hibe în ce priveşte calitatea 
lucrărilor. O inaugurare simbolică a Curţii Domneşti a 
fost făcută pe 7 octombrie, cu ocazia deschiderii Con-
gresului European de Turism Rural, la care au participat 
diplomaţi şi oficialităţi de rang înalt din ţară şi străinătate.

Sursa: Realitatea

Asistenţii persoanelor cu handicap îşi primesc sa-
lariile
Drama asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
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ar trebui să se încheie astăzi, iar până la anul să nu mai 
apară probleme în ce priveşte plata salariilor acestora. 
Consiliul Local Piatra-Neamţ va aproba, în şedinţă ex-
traordinară, alocarea sumelor restante din drepturile sala-
riale ale asistenţilor personali şi a plăţii pe ultimele două 
luni din an. Banii vin de la Guvern, ce a alocat municipiu-
lui Piatra-Neamţ 1,6 milioane de lei la ultima rectificare 
bugetară, cu destinaţia plăţii salariilor asistenţilor persoa-
nelor cu handicap.

Sursa: Realitatea

Amenzi de până la 5.000 de lei pentru nedepune-
rea formularului 092
Contribuabilii nemţeni care nu au depus până ieri decla-
raţia 092, se pot aştepta la sancţiuni de până la 1.000 de 
lei - persoanele fizice, respectiv 5.000 de lei - cele juridi-
ce, 7 noiembrie fiind termen limită pentru transmiterea la 
Fisc a acestui document.

Sursa: Realitatea

Liceul „Spiru Haret” dat în judecată pentru o da-
torie de 2,5 milioane de lei
Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamţ, alături 
de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Ministerul Edu-
caţiei, Primăria Piatra-Neamţ şi Consiliul Local Piatra-
Neamţ au fost chemate în judecată de firma Moldocor 
SA Piatra-Neamţ pentru o datorie de 2,5 milioane de lei. 
Suma cerută de firma de construcţii reprezintă contrava-
loarea lucărilor executate şi neplătite (de Ministerul Edu-
caţiei, via Inspectoratul şcolar, via Liceul „Spiru Haret”) 
în curtea unităţii de învăţământ pietrene, mai precis cor-
pul de clădire care cuprinde şase săli de clasă, o sală de 
sport, câteva cabinete metodice, ba chiar şi o cancelarie.

Sursa: Realitatea

Programul de depistare a cancerului de col uterin 
e gata să înceapă
Aproape 100 de medici din familie din cei 254 din judeţ 
sunt înscrişi până la această dată în derularea programu-
lui de col uterin în care ar urma să fie cuprinse 154.205 
femei din judeţ. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Să-
nătate Publică, au fost distribuite şi fişele de consiliere 
la 30 de medici de familie care au competenţă şi pentru 
recoltarea probelor.

Sursa: Realitatea

În Piatra-Neamţ, căldura se scumpeşte de la 298 
de lei la 356 de lei gigacaloria
Consiliul Local Piatra-Neamţ a aprobat majorarea preţu-
lui gigacaloriei în această iarnă, de la 298,5 lei (cu TVA) 
la 356,79 lei/Gcalorie (inclusiv TVA). Totodată s-a stabi-
lit ca preţul de facturare către populaţie să fie egal cu pre-
ţul de producere şi distribuţie a energiei termice, respec-
tiv 356,79 lei/Gcalorie ( (inclusiv TVA). Pietrenii nu vor 
resimţi însă în totalitate creşterea preţului la gigacalorie, 

pentru că Primăria Piatra-Neamţ va subvenţiona un pro-
cent de zece la sută din preţul facturat la populaţie, ceea 
ce înseamnă că pietrenii vor plăti în iarnă 321,11 lei pe 
gigacalorie consumată. Diferenţa până la 356,79lei/Gca-
lorie de lei va fi suportată de administraţia publică locală. 

Sursa: Realitatea

Tărâţă vrea pârtie şi axial
Şeful executivului nemţean a dezvăluit, ieri, faptul că a 
purtat o discuţie cu un profesor universitar de la Iaşi care 
l-a acuzat că ar vrea să facă rău Muntelui Ceahlău. „Mi-a 
spus că vreau să împlânt un cuţit în inima muntelui din 
cauza faptului că sunt de acord cu pârtia de schi. Nu este 
deloc aşa. Eu îmi doresc să se dezvolte din punct de vedere 
turistic această staţiune, iar specialiştii au spus că se pot 
interveni cu astfel de investiţii până la suprafeţe de 5% din 
cea totală a parcului. Aici este vorba de mai puţin de 1%”, 
a declarat Culiţă Tărâţă. Tot despre pârtie a discutat şi cu 
reprezentanţii feţelor bisericeşti de la Mitropolia Moldovei 
şi Bucovinei, care îşi doresc, acum, un nou parteneriat.

Sursa: Realitatea

Centru reabilitat la Războieni
Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, a 
anunţat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă că s-a fi-
nalizat proiectul de „reabilitare, modernizare şi extindere 
a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Războieni”. El a amintit că obiectivul proiectului a fost cel 
de îmbunătăţire a calităţii infrastructurii serviciilor sociale 
prin modernizarea, echiparea şi dotarea centrelor sociale 
rezidenţiale.

Sursa: Realitatea

 » Social

Un milion de stele 2012
Sâmbăta, 10 noiembrie, la Turnul lui Ștefan, între orele 16 
– 18, va avea loc o nouă ediție „Un milion de stele”, eve-
niment organizat de cercetașii pietreni și Caritas. „Un mi-
lion de stele” este un eveniment caritabil, care are ca scop 
strângerea de fonduri pentru familiile cu adevărat nevoiașe 
din această țară. Acest lucru este posibil prin aprinderea 
unor lumânări, simbolizând lumina pe care o aducem în 
sufletele acestora.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Clubul Arlechino se pregătește pentru noi activități
Clubul pentru copii Arlechino, din Piatra-Neamț, se 
pregătește din această săptămână să aducă în program noi 
activități. Agenda Arlechino va fi îmbogățită cu activități 
distractive și educative, toate sub amprenta nonformalu-
lui. Clubul Arlechino are o vechime de trei ani in Piatra-
Neamț. Cei interesați sunt așteptați la Arlechino, în fiecare 
zi, între orele 14 și 20, la spațiul de joacă, în Piața Ștefan 
cel Mare nr. 18 (vis-a-vis de Teatrul Tineretul, la etaj).

Sursa: Ziar Piatra Neamț
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Ștefan Hrușcă – La mijlocu’ cerului
Miercuri, 28 noiembrie 2012, la ora 17:00, Ştefan Hruşcă 
revine pe scena Casei de Cultura din Piatra-Neamț, pentru 
a susţine un nou concert de colinde, care marchează toto-
dată şi lansarea unui nou album. Prețul unui bilet este de 
60 de lei.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

„Și caii sunt verzi pe pereţi”, în regia lui Dan 
Chișu, la Casa de Cultură Piatra-Neamț
Şi caii sunt verzi pe pereţi, în regia lui Dan Chișu, este o 
poveste despre iluzia de a te îmbogăți în România. Într-o 
țară în care poveștile izbitoare de a te îmbogăți sunt peste 
tot, cineva crede că un astfel de lucru nu este doar posibil, 
dar este și ușor realizabil. Filmul va fi difuzat la Casa de 
Cultură a Sindicatelor din Piatra-Neamț, pe 18 și 19 no-
iembrie, de la ora 17, respectiv 19. Prețul unui bilet este 
de 5 lei.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

8 noiembrie – Ziua îngerilor
Ziua de 8 noiembrie reprezintă pentru creștini o zi de cin-
stire a tuturor îngerilor, dar în special a Sfinților Arhan-
gheli Mihail și Gavriil. Sunt foarte multe biserici în lume 
care și-au luat ca ocrotitori pe cei doi arhangheli. În Ro-
mânia multe mănăstiri au acest hram, printre ele Arnota 
(Vâlcea), Clocociov (Olt), Frumoasa (Iași), precum și Vă-
ratec din județul Neamț. Numele de Mihail și Gavriil sunt 
foarte răspândite în lume. În Romania în jur de 1.300.000 
de oameni poartă aceste nume sau derivatele lor. Pe aceas-
tă cale le urăm un călduros “La mulți ani!” tuturor celor 
care poartă numele de Mihaela/Gabriela, respectiv Mihai/
Gabriel.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Tichete de 90 de lei pentru romașcanii nevoiași
La începutul lunii decembrie, peste 4000 de pensionari 
și persoane cu handicap ale căror venituri sunt sub 700 
de lei sunt așteptați sa-și ridice ultimele tichete sociale 
din acest an. Programul de ajutoare a acestor categorii 
defavorizate a început în luna martie, estimările arătând 
că, până la finele anului, din bugetul local se vor cheltui 
circa 11 miliarde de lei vechi. 

Sursa: Ceahlăul

Un milion de stele la Săbăoani
Centrul Diecezan Caritas, în parteneriat cu organizațiile 
“Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu” și “Caritas Di-
ecezan Münster” (Germania), organizează sâmbătă, 10 
noiembrie, cu începere de la ora 17.00, cea de-a șasea 
ediție a campaniei “Un milion de stele”. Prin intermediul 
acestui eveniment va fi promovată activitatea de volunta-
riat, o componentă de bază în cadrul proiectelor sociale ce 
vizează integrarea pe piața muncii a categoriilor sociale 
defavorizate.

Sursa: Ziarul de Roman

Trei agenţii de turism au rămas fără licenţe, iar 
una a fost amendată
Trei agenţii de turism, două din Piatra-Neamţ şi una din 
Roman, au rămas fără licenţe în urma unor verificări re-
cente ale reprezentanţilor Ministerului Turismului. O altă 
agenţie de turism din Piatra-Neamţ a fost sancţionată pen-
tru că funcţiona deşi avea poliţa de asigurare expirată. Re-
prezentaţii ministerului le-au retras licenţele celorlalte trei 
după ce au constatat că nu funcţionau la sediile declarate.

Sursa: Realitatea

Vin vremuri şi mai grele chiar înaintea sărbători-
lor: Produsele din carne vor fi mai scumpe
Nemţenii trebuie să se apuce de făcut economii dacă vor să 
aibă o masă îmbelşugată de Crăciun şi Revelion, deoare-
ce procesatorii de carne şi preparate din carne au de gând 
să scumpească produsele din cauza creşterii costurilor de 
producţie. În ultimele luni, facturile la gaze, energie elec-
trică, cheltuielile cu transportul au crescut cu 15 - 20 de 
procente.

Sursa: Realitatea

„Şi caii sunt verzi pe pereţi” la Piatra-Neamţ
După spectacole de teatru şi concerte, la Casa de Cultură 
din Piatra-Neamţ  a venit vremea proiecţiilor de filme. „Şi 
caii sunt verzi pe pereţi”, în regia lui Dan Chişu, va putea 
fi vizonat de pietreni pe 18 şi 19 noiembrie. Filmul care a 
avut premiera la începutul acestei luni prezintă povestea a 
două destine: cel al unui cuplu de tineri, care ar fi putut de-
veni bogaţi, celălalt urmăreşte povestea a doi adulţi, care 
din cauza lipsei lor de cunoştinţe atunci când vine vorba 
de tehnologia modernă, sunt păcăliţi de un spam primit pe 
e-mail, intră într-o loterie online falsă şi pierd toate eco-
nomiile lor. Poveştile se întâlnesc la sfârşit, când se pierde 
orice speranţă şi refuză singura lor şansă de a se îmbogăţi.

Sursa: Realitatea

Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil
Astăzi credincioşii ortodocşi şi cei greco-catolici îi sărbă-
toresc pe Arhangheli Mihail şi Gavril consideraţi a fi căpe-
teniile îngerilor. Această zi este numita „Vara Arhanghe-
lilor”, anunţând o vreme de trecere către anotimpul rece 
şi anume „vara iernii”, adică cele trei, patru zile calde şi 
frumoase care ne mai aşteaptă până la Crăciun.

Sursa: Realitatea

Zeci de medici şi asistenţi au lăsat baltă sistemul 
sanitar nemţean
Scăderile salariale determină tot mai multe cadre medica-
le din judeţ să îşi manifeste dorinţa de a munci în spitalele 
din afara ţării, ceea ce va duce la un deficit şi mai mare 
de personal în perioada următoare. Nu mai puţin de 68 
de medici şi asistenţi şi-au depus cereri la Direcţia de Să-
nătate Publică pentru obţinerea certificatului profesional 
care le va asigura recunoaşterea studiilor în străinătate. O 
parte dintre aceştia au primit confirmarea de la Ministerul 
Sănătăţii şi au plecat deja, iar alţii sunt în aşteptarea unui 
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răspuns oficial. Specialităţile rămase descoperite în spita-
le sunt, mai ales, medicina de urgenţă, radiologia şi ATI.

Sursa: Realitatea

Rata şomajului a săltat la peste cinci procente
Oficial, în Neamţ sunt 10.026 de persoane în căutarea 
unui loc de muncă. Luna octombrie n-a fost una propice 
pentru nemţenii aflaţi în căutarea unei slujbe, ba a con-
semnat chiar o creştere a numărului celor care apar ca 
şomeri în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă. Dacă pe 1 octombrie erau 9.767 de per-
soane cu statut de şomer (o rată a şomajului de 4,72%), 
la începutul acestei luni numărul lor a ajuns la 10.026 (o 
rată a şomajului de 5,09%). 

Sursa: Realitatea

Absolvenţii de postliceale au cele mai mari şanse 
de angajare 
Din cei 522 de tineri participanţi la Bursa locurilor de 
muncă din septembrie, numai 69 au devenit salariaţi. Cu 
toate că diploma de absolvire a învăţământului superior 
este văzută de mulţi drept un „paşaport” de acces facil pe 
piaţa muncii, se pare că lucrurile nu stau chiar aşa. Dacă 
este să analizăm o statistică realizată de Agenţie Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şansele cele mai mari 
de a-şi găsi de lucru le au absolvenţii şcolilor postliceale. 
Statistica la care facem referire vizează rezultatele concre-
te ale Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi, desfă-
şurată la finalul lunii septembrie,

Sursa: Realitatea

S-a tras linie: Ultima serie de bilete la tratament 
pentru pensionari
În perioada 26-28 noiembrie se va da startul celei de-a 
cincisprezecea, şi ultima din acest an, serie de tratament 
balnear pentru pensionarii din Neamţ. Beneficiari ai bile-
telor alocate judeţului nostru de Casa Naţională de Pensii 
sunt 126 de vârstnici care au optat pentru a pleca în staţiu-
nio la acest final de an. Cele 126 de bilete sunt distribuite, 
începând de astăzi, de Casa Judeţeană de Pensii Neamţ. 
Listele cu alocarea biletelor au fost afişate la sediile Ca-
sei Judeţene de Pensii din Piatra-Neamţ (strada Calistrat 
Hogaş nr. 24) şi Roman (strada Ştefan cel Mare nr. 246), 
şi postate pe pagina de internet a instituţiei, www.pensii-
neamt.ro/Stiri.

Sursa: Realitatea
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