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ȘTIRI TV

 » Politic

USL – Au promis miere, au oferit fi ere
Reprezentanții Alianței România Dreaptă, fi liala Neamț au 
depus la prefectură un document ce conține bilanțul pro-
misiunilor mincinoase făcute de USL. Materialul cuprinde 
și cele mai grave abuzuri ale guvernării Ponta, conside-
rată de membrii ARD ca fi ind cea mai nocivă guvernare 
pe care a avut-o România în istoria recentă. Materialul 
Alianței România Dreaptă în care sunt criticate cele 6 luni 
de guvernare USL poarta titlul: „USL – Au primis mie-
re, au oferit fi ere”. Documentul a fost depus la prefectura 
Neamț, în atenția prefectului, reprezentant al Guvernului 
în teritoriu. Promisiunile neonorate ale guvernarii USL, 
la care fac referire membrii ARD, sunt cele care vizează 
reducerea TVA la alimente, creșterea salariului minim pe 
economie, reîntregirea salariilor bugetarilor încă din prima 
zi de Guvernare și respectarea legilor. 

Sursa: 1 TV

 » Administrativ

Campanie de prevenire
Campania de prevenire a infracționalității în școli se bucu-
ră de succes în rândul tinerilor. Elevii Colegiului Național 
de Informatică sunt incluși într-un proiect ce-și propune 
să prevină violența în rândul tinerilor și să reducă numă-
rul infracțiunilor cu autori minori. Lucian Bute și Gabriela 
Sabo sunt protagoniștii unui fi lm documentar ce prezin-
tă poveștile unor tineri afl ați după gratii în Penitenciarul 
pentru Minori din Craiova și în cel pentru femei de la 
Târgușor. Pelicula a început să fi e difuzată în cadrul ore-
lor de dirigenție tocmai pentru ca materialele video sunt 
instrumente de lucru de un real impact în rândul tinerilor.

Sursa: 1 TV

Acțiune de ecologizare
Peste 30 de saci menajeri cu deșeuri au fost colectați, în 
doar câteva ore, de pe un singur traseu montan din Piatra 
Neamț. Alături de liceenii care au organizat acțiunea de as-
tăzi de pe muntele Pietricica s-a afl at și deputatul Mihaela 
Stoica. Tinerii au vrut să dea încă o dată un exemplu cole-
gilor de generație și au ales unul dintre cele mai circulate 
trasee de pe Muntele Pietricica. În doar cateva ore, liceenii 
au colectat peste 500 de kilograme de deșeuri dintre cele 
mai diverse. În urmă cu o săptămână deputatul Mihaela 
Stoica a mai participat la o acțiune de ecologizare în carti-

erul Sarata din Piatra-Neamț.
Sursa: 1 TV

Forțele de ordine la datorie
Numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare a în-
ceput. Forțele de ordine știu asta și vor fi  la datorie pen-
tru a asigura un climat de siguranță pe 9 decembrie.  Atât 
în campania electorală cât și în ziua alegerilor, polițiștii, 
pompierii și jandarmii nemțeni se vor asigura că nimeni nu 
încalcă legea iar dacă o vor face se vor alege cu sancțiuni 
drastice.

Sursa: EST TV

 » Social

Cărți în dar
Scriitorii români Ion Luca Caragiale și Mihail Sadoveanu 
au ajuns astăzi în bibliotecile unora dintre pietreni în urma 
gestului făcut de deputatul Mihaela Stoica. Parlamentarul 
nemțean a ales, chiar în ziua în care își serbează onomas-
tica, să ofere daruri literare concetățenilor săi. Zeci de pie-
treni vor fi  mai bogați cu o carte, începând de astăzi. 

Sursa: 1 TV

Sărbătoare la Petru Vodă
Credincioșii ortodocși i-au sărbătorit ieri pe Sfi nții Ar-
hangheli Mihail și Gavril. Sărbătoarea este hramul Mă-
năstirii Petru Vodă, de aceea la slujba ofi ciată acolo au 
participat sute de credincioși din Neamț și județele vecine 
dar și din Republica Moldova. Slujba a fost ofi ciata de un 
sobor de preoți de la parohii din vecinătate și din Piatra-
Neamț. 

Sursa: 1 TV

Zilele Daniil Sandu Tudor
Azi la Piatra-Neamț debutează manifestarile dedicate 
preotului și poetului martir Daniil Sandu Tudor, care a 
sfârșit în bataie la Aiud. Evenimentul va avea loc timp 
de două zile la Biblioteca Județeană din Piatra-Neamț și 
la Schitul Cărbuna de pe lângă Mănăstirea Neamţ. Daniil 
Sandu Tudor a fost o personalitate complexă cu un destin 
aparte. Gazetar, poet, și monah din perioada interbelică, 
cu  numele monahale de Agaton de la Mănăstirea Antim 
și Daniil de la Rarău, Sandu Tudor este cunoscut mai ales 
ca iniţiator al grupului Rugul Aprins de la Mănăstirea 
Antim. La eveniment vor particpa scriitori, preoți și foști 
detinuți politic.

Sursa: 1 TV
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Absenteism ridicat
Elevii nemțeni adună lunar peste 30 000 de absențe și mai 
puțin de o treime dintre acestea sunt motivate. Nici cadrele 
didactice care iau măsuri pentru diminuarea absenteismu-
lui și nici părinții care uneori rămân fără alocațiile de la 
stat din cauza numărului mare de absențe nu reușesc să îi 
convingă pe chiulangii să nu mai lipsească nemotivat. În 
încercarea de a diminua numărul absențelor, unitățile de 
învățământ au realizat un plan special de măsuri. 

Sursa: 1 TV

ZIARE

 » Politic

Guvernul Ponta, criticat de ARD
Reprezentanții ARD Neamț au depus la Prefectura Neamț 
un protest la adresa Guvernului USL. „USL a promis miere 
și a oferit fiere. Au fost șase luni de minciună, incompetență, 
abuzuri și distrugere a reputației internaționale a Români-
ei. S-au împlinit șase luni din cea mai nocivă guvernare pe 
care a avut-o România în istoria sa recentă. S-au împlinit 
șase luni de minciuni, incompetență, abuzuri și distrugeri“, 
a declarat Gheorghe Ștefan.

Sursa: Monitorul

Țeparul din Carpați?
Pentru că am auzit că domnul Fărcășanu vrea să candideze 
ca parlamentar în colegiul 8, adică pe Valea Muntelui, am 
fost în zonă să vedem ce părere au oamenii despre el și am 
aflat că și-a cam bătut joc de organizațiile PP-DD. La unele 
organizații și-a dat afară oamenii care nu au vrut să “co-
tizeze” în buzunarul lui, la unele comune a schimbat oa-
menii din PP-DD cu alții agreați de PDL sau de USL etc..

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Cu și despre Vlad Marcoci
În ediția online a www.ziarpiatraneamt.ro puteți urmări un 
interviu video cu și despre Vlad Marcoci, candidat din par-
tea USL – PSD Colegiul 2 Deputați Neamț.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Partidele şi alianţele s-au „aşezat” pe panouri
Ieri, la sediul Primăriei Piatra-Neamţ, a avut loc tragerea la 
sorţi pentru panourile de afişaj în prezenţa reprezentanţilor 
municipalităţii şi a formaţiunilor politice care participă la 
alegerile paralamentare din 9 decembrie. Ordinea în care 
candidaţii şi partidele sau alianţele electorale îşi vor putea 
afişa materialele publicitare este următoarea: 1- PP-DD, 
2 – Partidul Popular, 3 -PRM, ARD-  4 şi USL pe panoul 
cu numărul 5. Astăzi la ora 12, Biroul Electoral Judeţean 
se va completa cu reprezentanţii partidelor politice parla-
mentare şi neparlamentare, ai alianţelor politice, alianţelor 
electorale şi ai organizaţiile cetăţenilor aparţinând minori-
tăţilor naţionale.

Sursa: Ceahlăul

ARD critică guvernarea USL la Prefectură
Gheorghe Ştefan, preşedintele PDL Neamţ, a depus ieri, 
din partea Alianţei România Dreaptă la Prefectura Neamţ 
un material intitulat „USL – Au promis miere, au oferit 
fiere. Şase luni de minciuni, incompetenţă, abuzuri şi dis-
trugere a reputaţiei internaţionale a României”. Într-o con-
ferinţă de presă organizată ieri, la sediul PDL, la care au 
participat şi candidaţii PDL la parlamentare, liderul ARD a 
justificat gestul său prin aceea că doreşte să informeze gu-
vernul, prin reprezentantul acestuia în teritoriu, prefectul 
Ilie Haralambie Mitea, dar şi opinia publică despre modul 
în care priveşte ARD cele şase luni de guvernare.

Sursa: Ceahlăul

Drăguşanu a început campania electorală în şe-
dinţa CL
Consilierul local USL Cătălin Drăguşanu a fost pus pe fap-
te mari, pe tot parcursul şedinţei extraordinare de miercuri. 
La mai bine de jumătate din cele unsprezece proiecte de 
hotărâre a avut amendamente, propuneri sau comentarii. 
Cel mai înverşunat a fost la proiectul privind alocarea su-
mei de 1.040.000 lei Fotbal Club Ceahlăul, pentru sezonul 
competițional 2012 – 2013. Aici el a propus, nici mai mult 
nici mai puţin, decât renegocierea contractului cu o comi-
sie formată din consilieri locali. Renegocierea contractului 
cu FC Ceahlăul a fost votat doar de 6 consilieri, 13 fiind 
împotrivă.

Sursa: Ceahlăul

O echipă puternică pentru Roman
Aseară, sala de spectacole a Casei de Cultură Roman a 
găzduit lansarea candidatului ARD pentru Colegiul 4 Ro-
man Ion Creangă – Elena Udrea. Sub sloganul “O echi-
pă puternică pentru Roman”, deputatul Elena Udrea, fost 
ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, primarul 
Romanului – Laurențiu Leoreanu și primarul comunei Ion 
Creangă – Petrică Prichici le-au vorbit celor prezenți des-
pre proiectele pe care, împreună, le-au realizat pentru cele 
două comunități și despre ceea ce își doresc, pe viitor, să 
construiască.

Sursa: Ceahlăul

Udrea-Leoreanu, o echipă puternică pentru Ro-
man
Fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, 
Elena Udrea, a intrat în campania electorală pentru a re-
prezenta Colegiul 4 Roman – Ion Creangă în Camera 
Deputaților. Elena Udrea, alături de echipa Alianței Româ-
nia Dreaptă (ARD), s-a întâlnit cu alegătorii în sala mare 
a Casei de Cultură, fiind primită cu aplauze de sutele de 
romașcani prezenți la acest eveniment.

Sursa: Ziarul de Roman

Privind înapoi pentru a merge înainte
Cine își mai amintește câte guverne Boc s-au perindat la 
Palatul Victoriei? În fapt, toate aceste structuri de guver-
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ne au fost subordonate voinței unui singur om și au îm-
pins România înapoi cu 30 de ani. Cine poate uita, însă, 
„performanțele” acestor structuri remaniate în fel și chip, 
cu dorința evidentă de a păstra cu orice preț comenzile Pu-
terii?

Sursa: Ziarul de Roman

Candidaţii ARD au atacat guvernul USL
Candidaţii pentru funcţiile de deputaţi şi senatori ai Ali-
anţei pentru România Dreaptă, în frunte cu Gheorghe Şte-
fan, au mers personal la Prefectura Neamţ, acolo unde au 
depus un material intitulat „USL - Au promis miere, au 
oferit fiere! Şase luni de minciuni, incompetenţă, abuzuri 
şi distrugere a reputaţiei internaţionale a României”. Ac-
tul a fost depus la cabinetul prefectului de Neamţ chiar de 
către Gheorghe Ştefan, care a fost însoţit de Luminiţa Vîr-
lan, Mihaela Stoica, Laurenţiu Dulamă, Mircea Pintilie, 
Donisie Dumitraşcu, Viorel Strungariu şi Toader Mocanu. 
Imediat după ce actul a fost depus, candidaţii au revenit la 
sediul partidului unde au susţinut o conferinţă de presă a 
cărui subiect a fost evident - Guvernarea USL.

Sursa: Realitatea

 » Administrativ

Chiulul a fost interzis la Spitalul Județean
Întârzierile angajaților sau plecările în timpul programului 
de lucru nu mai sunt tolerate de către managerii Spitalului 
Județean Neamț care au decis să facă un pic de ordine și în 
acest domeniu. În ultima vreme programul de lucru al unor 
salariați ai unității sanitare, în special al celor care lucrează 
în alte departamente decât cele medicale, era destul de re-
laxat. Unii veneau la serviciu mult mai târziu decât ora de 
începere a programului de lucru, alții plecau pe parcursul 
zilei și-și mai rezolvau diverse treburi etc. Nici în policli-
nica spitalului lucrurile nu stăteau mai bine.

Sursa: Monitorul

Locuri subvenționate în grădinițele din Tîrg
Primăria Tîrgu Neamț a primit numeroase solicitări din 
partea locuitorilor care doresc să beneficieze de susținerea 
financiară a copiilor înscriși în regim de centru de zi la 
instituțiile pentru preșcolari din localitate. De la bugetul 
urbei vor fi subvenționate în acest an școlar 50 de locuri 
la Grădinița nr. 2, 30 de locuri la creșă și 20 de locuri la 
grădinița din subordinea Școlii nr. 3.

Sursa: Monitorul

Cinci elevi exmatriculați luna trecută
Situația școlară în Neamț nu e nici roz, nici foarte îngri-
jorătoare. Ca în fiecare lună, sute de elevi au absentat, 
motivat sau nemotivat, dar cel mai grav lucru s-a întâm-
plat în cazul a 5, care au fost examtriculați din unitățile 
de învățământ. Aceștia erau cuprinși în învățământul care 
nu mai este obligatoriu, adică în ultimele două clase de 
liceu, de după a zecea. Pentru a se ține sub control feno-

menul absenteismului, școlile din județ au elaborat planuri 
operaționale pentru prevenirea și reducerea absenteismu-
lui și abandonului școlar. Nu se neglijează nici legătura cu 
familiile copiilor care au tendința de a nu da pe la școală 
și nici cooperarea unităților de învățământ cu instituțiile 
implicate în prevenirea și combaterea absenteismului și 
abandonului școlar.

Sursa: Monitorul

Ajutoarele pentru Spitalul Roman vin de Anul 
Nou
Acestea vor ajunge în portul Constanța a doua zi de Cră-
ciun. Valoarea ajutoarelor s-a diminuat la 70.000 de dolari, 
din cauza refuzului Agenției Naționale a Medicamentului.

Sursa: Monitorul

Ce escrocherii la Troleibuzul!
La Troleibuzul bate vânt de schimbare majoră. Un con-
trol efectuat la mijlocul acestei săptămâni de Consiliului 
Județean a scos la iveală aspecte greu de crezut, dar care 
există de ani de zile la această societate. Prima constata-
re e legată de salariile șefilor unității, foști și actuali, care 
deși se regăsesc în fruntea unei societăți cu mari probleme 
financiare, se remunerează cu salarii de invidiat. Condu-
cerea Consiliului Județean a atins un scop greu de realizat 
în cele mai dese rânduri: a scos societatea Troleibuzul din 
insolvență. În ultimele patru luni s-au făcut economii de 
4,5 miliarde de lei vechi si s-au plătit cele mai importante 
restanțe.

Sursa: Monitorul

Sanitas, proteste la Finanțe pentru bonuri
Bonurile de masă inflamează spiritele din ce în ce mai mult 
la Spitalul Județean, iar pe acest fond de tensiune se aruncă 
cu acuze dintr-o parte și din alta. Joi, 8 noiembrie, la SJU 
Neamț a avut loc o nouă sedință de comitet director în ca-
drul căreia s-a discutat din nou despre tichetele de masă. 
La această ședință au fost și reprezentanții Sanitas care 
încearcă pe toate căile să impulsioneze lucrurile pentru a 
primi mai repede tichetele de masă.

Sursa: Monitorul

Întâlnirea extraordinară de alegeri a Consiliului 
Județean al Elevilor Neamț
Miercuri, 14 noiembrie, între orele 10-12, la Sala de 
festivități a Colegiului Național „Petru Rareș” Piatra-
Neamț va avea loc întâlnirea extraordinară de alegeri a 
Consiliului Județean al Elevilor Neamț. Agenda întâlnirii 
este  dată de prezentarea raportului de activitate al Consi-
liului Județean al Elevilor Neamț în anul școlar 2011-2012, 
alegerea noului Birou executiv al CJE Neamț, predarea 
mandatului și prima ședință a noului bord CJE Neamț.

Sursa: Ziar Piatra Neamț
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Educația civică în învățământul primar, o mare 
necesitate
Educaţia civică, ca obiectiv şi dimensiune fundamentală a 
socializării, nu poate lipsi din oferta de educaţie, concre-
tizată în moduri diferite în cadrul şcolii. Cadrele didacti-
ce, învăţătorii ar trebui să ia în considerare şi să discute 
cu copiii, în cadrul fiecărei teme abordate, în funcţie de 
specificul acesteia, câteva concepte fundamentale ale de-
mocraţiei. Aceste concepte şi valori sunt: autoritatea, pu-
terea, drepturile, îndatoririle, responsabilităţile, toleranţa, 
respectul, diversitatea, diferenţa, egalitatea, valori, norme, 
reguli, comunicarea, dreptatea, libertatea, proprietatea, 
prietenia, spaţiul public, spaţiul privat.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

8 noiembrie – Ziua Internaţională a Zonelor Ur-
bane
În fiecare an, pe data de 8 noiembrie se celebrează Ziua 
Internaţională a Zonelor Urbane, având ca scop conştien-
tizarea impactului dezvoltării economice asupra mediului 
înconjurător. „Ministerul Mediului şi Pădurilor se implică 
puternic în susţinerea şi iniţierea unor campanii de infor-
mare şi conştientizare privind protecţia mediului. Consi-
derăm că acest gen de proiecte dedicate în special tinerei 
generaţii au un rol important pentru învăţarea unor com-
portamente prietenoase cu mediul. A fi cetăţean european 
înseamnă şi asumarea unei atitudini responsabile faţă de 
mediu”, a subliniat ministrul Rovana Plumb.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Subvenţii pentru vaca defavorizată
S-a prelungit termenul de depunere a cerererilor de pla-
tă acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din 
zonele defavorizate. Practic, le-a mai rămas la dispoziţie 
doar o zi, adică astăzi, pentru că termenul expiră pe 9 no-
iembrie. De acest sprijin comunitar pot beneficia crescă-
torii de vaci de lapte, de bivolițe de lapte, de taurine din 
rase de carne sau metișii acestora. În Neamţ sunt 26 de 
localităţi declarate zone defavorizate, cele mai multe fiind 
situate în partea montană a judeţului, trei fiind comune si-
tuate lângă Roman.

Sursa: Ceahlăul

“Agriculturii trebuie să i se acorde mai multă 
atenţie”
Interviu cu Vasile Chiperi, director la Direcţia pentru Agri-
cultură Neamţ. 
„Agriculturii trebuie să i se acorde mai multă atenţie. Şi, 
mai ales, să fie bine finanţată. Un fost ministru spunea că 
agricultura nu este importantă, să cumpărăm mâncare de 
afară, că ne ajunge mai puţin. O abordare total greşită! Ci-
neva spunea că, dacă s-ar fi pus borduri la maginea tarlale-
lor, agricultura ar fi fost cea mai iubită ramură.”

Sursa: Ceahlăul

Furtul de curent afectează consumatorii cinstiți
E.ON Moldova Distribuție a identificat, în primele opt luni 
ale anului, aproximativ 1.000 de cazuri de consum fraudu-
los de energie. Reprezentanții companiei susțin că acest 
consum fraudulos afectează alimentarea cu energie elec-
trică.

Sursa: Ziarul de Roman

Suplimentare de fonduri pentru analize gratuite
Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Neamț a anunțat la-
boratoarele din județ că, până la sfârșitul anului, s-a alo-
cat, suplimentar, suma de 207.000 de lei pentru analize și 
investigații medicale. Suma va fi împărțită între cele șase 
laboratoare aflate în relații contractuale cu CAS Neamț, 
ceea ce va face ca fondurile să se epuizeze, ca de obicei, 
în două-trei zile.

Sursa: Ziarul de Roman

Polița PAID nu mai este obligatorie
Proprietarii de locuințe care au încheiat o asigurare facul-
tativă nu mai sunt obligați să încheie și o asigurare emisă 
de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Natura-
le (PAID). Săptămâna acesta, în Monitorul Oficial a fost 
publicat ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere 
a Asigurărilor (CSA) nr. 21/2012 pentru modificarea și 
completarea Normelor privind forma și clauzele cuprinse 
în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotri-
va cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor.

Sursa: Ziarul de Roman

Nouă ore în sala de operație
Medicii romașcani au stabilit un nou record pentru Spitalul 
Municipal de Urgență Roman. Medicii din secția Chirur-
gie au realizat una din cele mai complexe, dacă nu una din 
cele mai lungi operații de la spital. Până acum, cea mai 
lungă operație efectuată a fost în urmă cu câțiva ani, când 
medicii au operat nu mai puțin de șapte ore un pacient care 
a băut lichid de baterie auto. Acum, chirurgii au petrecut 
în sală nu mai puțin de nouă ore pentru a salva viața unui 
pacient care suferea de cancer pulmonar. Intervenția a fost 
realizată de o echipă formată din trei medici chirurgi și un 
medic anestezist, coordonată de medicul Mihaela Scarlat, 
doctor în chirurgie toracică.

Sursa: Ziarul de Roman

Taxe de școlarizare ascunse în contractele 
facultăților
Comisarii pentu protecția consumatorilor au verificat pa-
tru unități de învățământ superior. Aceștia au descope-
rit că informațiile privind condițiile de înscriere ale no-
ilor studenți sunt incomplete, iar tarifele practicate nu 
sunt precizate în materialele informative. Contractele de 
școlarizare de la universitățile verificate nu precizau taxe-
le de școlarizare, de examinare, reexaminare sau alte taxe 
suplimentare.

Sursa: Ziarul de Roman
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Mai bine proprietar, decât chiriaș, mai bine țăran, 
decât orășean sărac
Vremurile în care locuințele și terenurile din zona Roma-
nului se vindeau precum pâinea caldă au apus de mult. Anii 
2008 – 2009, care au adus un adevărat “boom” pieței imo-
biliare, nu se vor mai întoarce niciodată, estimează agenții 
imobiliari. În schimb, criza economică a avut și câteva 
efecte pozitive, în acest domeniu: romașcanii au lăsat deo-
parte dorința de lux în momentul alegerii unei locuințe noi, 
iar proprietarii care vând locuințe și terenuri s-au adaptat la 
cererea de pe piață, lăsând din preț.

Sursa: Ziarul de Roman

Adjunctul de la Jandarmi - anchetat de Parchetul 
Militar
Prim-adjunctul comandantului Inspectoratului Judeţean de 
Jandarmi (IJJ) Neamţ, locotenet-colonelul Dan Trifan, a 
dat cu subsemnatul, zilele trecute, la Parchetul Militar Iaşi. 
Ofiţerul este anchetat pentru că ar fi îngrădit dreptul unor 
subordonaţi de a vota la alegerile locale din luna iunie a 
acestui an.

Sursa: Realitatea

Microregiunile de dezvoltare prind cheag: Finan-
ţare pentru alte două grupuri de acţiune locală din 
Neamţ
Două dintre grupurile de acţiune locală (GAL) constituite 
în Neamţ, în speţă „Ştefan cel Mare” şi „Valea Siretului”, 
au reuşit, dintr-a doua încercare, să obţină finanţare neram-
bursabilă pentru a-şi îndeplini menirea de „interfaţă” între 
instituţiile care asigură finanţarea proiectelor de dezvoltare 
şi comunităţile locale pe care le înglobează. Grupurile de 
acţiune locală nu vor derula proiecte proprii, ci doar vor 
coordona finanţarea proiectelor locale care vizează aspecte 
considerate prioritare de către Comisia Europeană.

Sursa: Realitatea

Vin banii de burse şi pentru transportul elevilor
În perioada imediat următoare, Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Neamţ va primi de la Ministerul Educaţiei peste trei 
milioane de lei. Banii vor fi utilizaţi pentru plata burselor 
sociale cuvenite celor 4.230 de adolescenţi beneficiari ai 
programului „Bani de liceu (pe lunile septembrie, octom-
brie şi noiembrie), respectiv pentru decontarea cheltuie-
lilor de transport ale liceenilor navetişti (pentru o lună şi 
jumătate: 17 septembrie - 31 octombrie).

Sursa: Realitatea

Fonduri suplimentare pentru laboratoarele de 
analize medicale
Laboratoarele de analize medicale din judeţ au primit o 
„gură de oxigen” de la Casa de Asigurări de Sănătate, care 
a suplimentat fondurile pentru lunile noiembrie şi decem-
brie cu suma de 207.000 de lei.

Sursa: Realitatea

Sistemul Informatic de Sănătate bate recordul la 
aberaţii
Medicii de familie se confruntă în continuare cu situaţii 
aberante în Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), care 
a costat Casa Naţională de Sănătate peste 130 de milioane 
de lei. Programul de informatizare în domeniul sanitar nu 
ţine corect nici măcar evidenţa pacienţilor, deşi este gândit 
să asigure un control riguros al cheltuielilor.

Sursa: Realitatea

Primăria a fost păgubită de 36.000 de lei
Primăria Piatra-Neamţ a ieşit în pagubă într-un contract 
pe care l-a semnat în anul 2008, cu firma Imav Consul-
ting SRL şi pe care l-a reziliat în luna aprilie a acestui an. 
Societatea pietreană Imav Consulting SRL datorează auto-
rităţilor locale suma de 36.197,08 lei, ce reprezintă preţul 
asocierii în contractul ce are ca obiect montarea a şapte pa-
nouri publicitare în diverse intersecţii din oraş. Cum banii 
nu i-au mai văzut, autorităţile locale au acţionat în judeca-
tă firma Imav Consulting pentru recuperarea prejudiciului 
datorat, prin neplata la termen a preţului asocierii.

Sursa: Realitatea

Pietrenii vor primi ajutoare la încălzire în această 
iarnă
Preţul gigacaloriei a crescut de la 298 lei la 356 lei, însă 
Primăria Piatra-Neamţ va subvenţiona pentru toţi cetăţenii 
un procent de zece la sută din valoarea acesteia, astfel că 
la populaţie gigacaloria va ajunge la o valoare de 323 lei.O 
altă facilitate, de care însă se vor bucura doar pietrenii cu 
venituri modeste, va fi sub forma ajutoarelor la energia ter-
mică. Acestea se vor acorda prin compensarea procentuală 
aplicată la contravaloarea energiei termice facturate lunar 
consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzi-
rea locuinţei energie termică furnizată în sistem centrali-
zat.

Sursa: Realitatea

Săptămâna viitoare, alimentele de la UE ar putea 
ajunge la Piatra-Neamţ
De mai multe săptămâni aceste alimente zac în depozi-
tul de la Podoleni fără a putea fi împărţite din cauză că 
nu sunt livrate toate (fiind vorba doar de 60% din total). 
Iniţial, viceprimarul Monica Anton s-a oferit să plătească 
transportul alimentelor de la Podoleni la Piatra-Neamţ şi 
să le împartă beneficiarilor în două tranşe, prima dată ali-
mentele deja ajunse. Reprezentanţii Consiliului Judeţean, 
instituţia care gestionează această problemă, nu a acceptat 
varianta Primăriei Piatra-Neamţ pentru că legislaţia în vi-
goare nu-i permite distribuirea acestora decât în momentul 
în care stocul este complet.

Sursa: Realitatea

Mâncarea se scumpeşte în fiecare săptămână
Comercianţii din pieţele judeţului au scumpit, de la finele 
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lunii trecute, brânzeturile proaspete, telemeaua şi ouăle. În 
schimb, preţurile cărnii, legumelor şi fructelor au rămas 
nemodificate într-o săptămână. Pe de altă parte, venituri-
le crescătorilor de animale suferă în continuare din cau-
za preţurilor mari ale cerealelor care au fost majorate pe 
fondul secetei din această vară. Cu toate acestea, preţurile 
produselor alimentare şi ale cerealelor practicate în judeţul 
Neamţ, nu sunt de speriat. Sunt judeţe unde mâncarea este 
cu mult mai scumpă, precum Harghita sau Covasna, recu-
noscute odinioară pentru preţurile mici.

Sursa: Realitatea

Ori asigurare obligatorie pentru locuinţe, ori fa-
cultativă
Proprietarii de locuinţe nu mai  trebuie să încheie poliţa 
de asigurare obligatorie dacă au deja încheiate poliţe fa-
cultative care acoperă riscurile de cutremur, inundaţii şi 
alunecări de terenuri. Recent s-a revenit la vechile norme 
de asigurare, după mai multe încercări de a pune la plată 
proprietarii fie prin obligarea acestora să încheie ambele 
poliţe, fie prin plata unor sume mai mari la încheierea celei 
facultative.

Sursa: Realitatea

 » Social

Premii pentru scriitorii nemțeni
La Adunarea Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași 
au luat premii pietrenii Cristian Livescu și Adrian Alui 
Gheorghe și romașcanul Doris Mironescu. Un premiu de 
excelență a fost adjudecat de pietreanul Emil Nicolae.

Sursa: Monitorul

Femei tranșate și cadavre fără organe
Recent, în Piatra-Neamț a fost lansat un zvon destul de 
bine gândit și propagat, poate profesionist, în special în 
școli, cum că un criminal în serie umblă liber și tranșează 
femei cărora le ia organele. Tindem să credem că zvonul 
este propagat în mod profesionist, deoarece sursele apa-
rente sunt din mediul școlar, iar poveștile cu caracter epic. 
Desigur că orice om cu puțină cultură știe că nu poți pre-
leva organe sub cerul liber și este nevoie de tehnologii și 
medii sterile, dar pâna la rațiune intervine întotdeauna pro-
blema drobului de sare.

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Cergile Monicăi Carp la Galeriile “Vorel”
Originalele tablori ale artistei Monica D. Carp de pe si-
mezele Galeriilor “Lascăr Vorel” din Piatra-Neamţ se mai 
pot admira până săptămâna viitoare, 15 noiembrie. Tonu-
rile grave ale cromaticii, scenografia plastică şi aerul de 
vechime al ansamblului rezonează cu o frescă de demult. 
Lucrările sale amintesc de cergile ţărăneşti cu motive flo-
rale din zona Moldovei.

Sursa: Ceahlăul

„Violenţa în familie nu trebuie să te lase rece”
Astăzi, începând cu ora 10, în zona Casei de Cultură a 
Sindicatelor din Neamţ va poposi caravana care militează 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Prin 
campania “Violenţa în familie nu trebuie să te lase rece”, 
derulată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Soci-
ale în 35 de localităţi reşedinţă de judeţ, au loc activităţi de 
conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la gravi-
tatea acestui fenomen, drepturile pe care legea le conferă 
victimelor violenţei în familie şi serviciile de care acestea 
pot beneficia.

Sursa: Ceahlăul

„Timpul lucrează, cred, în favoarea noastră, a ro-
mânilor…”
Interviu cu scriitorul Vasile Baghiu.
„[...] Însă timpul lucrează, cred, în favoarea noastră, a ro-
mânilor, pentru că simt o amplificare a interesului pentru 
România și cultura noastră în următorii ani și în următoa-
rele decenii.”

Sursa: Ceahlăul

Azi se lansează “Amin Agapia”
În cadrul manifestărilor prilejuite de omagierea celui care 
a fost părintele Daniil Sandu Tudor (poet, gazetar, eseist, 
părinte duhovnic, martir al închisorilor comuniste), astăzi, 
de la ora 17, la Biblioteca judeţeană “G.T. Kirileanu” va 
avea loc lansarea volumului de poezie “Amin Agapia”, 
semnat de scriitorul Gheorghe Simon.

Sursa: Ceahlăul

Hoţii de curent electric au văduvit E.ON-ul de 5 
milioane lei
Aproximativ 200 de cazuri de furturi de energie electri-
că au fost identificate numai pe parcursul anului trecut în 
judeţul Neamţ, în întreaga regiune a Moldovei, fiind des-
coperite peste 1.400 astfel de infracţiuni. Odată cu aceste 
practici, creşte iminenţa riscurilor de accidente în sistemul 
de distribuţie a energiei, cu implicaţii grave asupra sigu-
ranţei clienţilor.

Sursa: Ceahlăul

Infractori din Neamț, artiști apreciați în Bacău
Mai mulți deținuți de la Penitenciarul Bacău au expus, joi, 
lucrări proprii în cadrul unei expoziții vernisate în clubul 
unității. Cu această ocazie au fost prezentate lucrări de 
quilling, picturi realizate pe coajă de copac, goblenuri și 
împletituri. Activitatea de joi face parte dintr-un program 
de art-terapie inițiat și coordonat de către psihologul Pe-
nitenciarului Bacău, în colaborare cu voluntari și cu un 
sociolog. „Printre autorii care au expus se află și persoane 
din județul Neamț, aflate în custodia noastră pentru diverse 
fapte”, a afirmat inspectorul Adrian Novac, purtătorul de 
cuvânt al Penitenciarului Bacău.

Sursa: Ziarul de Roman
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Zilele „Daniil Sandu Tudor”, ediţia a IV-a
Iubitorii literaturii sunt invitaţi să participe la o nouă ediţie 
a manifestării „Zilele Daniil Sandu Tudor”. Evenimentul 
care debutează astăzi se va desfăşura la Biblioteca „G. T. 
Kirileanu” din Piatra-Neamţ şi la Schitul Cărbuna de pe 
lângă Mănăstirea Neamţ. În cadrul acestei ediţii a manifes-
tării se va reliefa personalitatea şi jertfa părintelui Daniil 
Sandu Tudor, dar şi dimensiunea creştină a culturii româ-
ne. Daniil Sandu Tudor a fost iniţiatorul „Rugului aprins”, 
amplă mişcare de reînviere a spiritului naţional şi creştin 
din perioada interbelică. Simpozionul care va avea loc as-
tăzi, la ora 17.00, în sala Teatrului de Joacă a bibliotecii 
va marca începerea celei de-a IV-a ediţii evenimentului 
cultural. 

Sursa: Realitatea

Hoţii de curent electric
Verificările salariaţilor E.ON Moldova Distribuţie au scos 
la iveală că 150 de cetăţeni din Neamţ s-au branşat ilegal 
la sistemul de distribuţie a electricităţii, creând astfel dis-
funcţionalităţi în alimentarea cu electricitate. În cele şase 
judeţe în care compania distribuie curent electric (Neamţ, 
Botoşani, Suceava, Iaşi, Bacău şi Vaslui) cantitatea de 
energie sustrasă în numai opt luni a depăşit 5,2 milioane 
kWh în valoare de 2,2 milioane de lei. În ultima perioadă, 
furtul de energie electrică a devenit un adevărat fenomen.

Sursa: Realitatea

Panică printre copii! A venit deja Crăciunul?
Cu toate că până la Crăciun mai este o lună şi jumătate, iar 
unii nici măcar nu s-au atins de hainele groase, hipermar-
keturile au intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Brazii 
plantaţi în ghivece au fost aşezaţi strategic la intrarea în 
magazine, în timp ce globurile şi beteala sunt agăţate chiar 
în apropierea casieriilor. Unii spun că în ţările civilizate e 
absolut nomal ca ornamentele de Crăciun să-şi găsească 
locul pe rafturile magazinelor chiar şi cu două luni înainte 
de Sărbători. Problema e că de la un an la altul graba e tot 
mai mare, iar în acest ritm o să ajungem să ne pregătim 
pentru Crăciun imediat ce trece Paştele.

Sursa: Realitatea

BLOGURI

Despre vot – 8 –
Mă uitam pe un contract de închiriere semnat între mine 
și Sala Polivalentă, tocmai am sponsorizat un campionat 
de volei OLD BOYS, patru echipe din țară, foști jucători 
de volei. Bine că nici măcar nu-i cunosc, m-au solicitat pe 
facebook și i-am ajutat. Aveam o stare bună în momentul 
în care aceștia m-au rugat să-i ajut și am acceptat fără ezi-
tare, mai greu a fost când a trebuit să trec pe la casierie, 
că vorbisem deja pentru sală și nu mai puteam da înapoi. 
Dar cuvântul e cuvânt. Cu ocazia asta mi-am dat seama de 
un lucru, cei ce ne promit trebuie să-și respecte cuvântul, 
altfel dezamăgim pe cei din jurul nostru.

Sursa: Constantin Teodorescu

Lista pomenilor electorale permise
Candidații la alegeri nu vor mai putea oferi alegătorilor 
alimente, băuturi sau produse din tutun, ci doar mărfuri 
nealimentare în valoare de pâna la 10 lei și obiecte de 
propagandă electorală precum calendare, pixuri, brichete, 
DVD-uri, tricouri, pungi, mănuși inscripționate cu însem-
ne electorale.

Sursa: Gura Tîrgului

Theodor Stolojan în vizită la Neamț
Europarlamentarul PDL se va întâlni la finele săptămânii 
cu reprezentanții mediului de afaceri din Neamț. Patronii 
îi vor prezenta problemele cu care se confruntă și se vor 
căuta soluții.

Sursa: Gura Tîrgului
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