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Poli\i]tii B.C.C.O Pite]ti -
S.C.C.O Vâlcea ]i procurorii
D.I.I.C.O.T. - B.T. Vâlcea, cu
sprijinul poli\i]tilor din cadrul
I.P.J. Vâlcea ]i I.P.J. Arge], au
efectuat cinci perchezi\ii pe
raza jude\ului Vâlcea, în
cadrul unei ac\iuni vizând
destructurarea unei grup`ri
specializate în infrac\iuni de
trafic de droguri de risc.

În cauz` exist` suspici-
unea rezonabil` c`, în cursul
anului 2014, patru persoane ar
fi cultivat plante de cannabis
pe care le-ar fi comercializat
pe raza jude\elor Vâlcea, Ar-
ge] ]i a municipiului Bucu-
re]ti. 

Pe parcursul cercet`rilor

au fost g`site ]i ridicate de la
cei în cauz` peste 6 kg. de
tulpini, muguri ]i ramuri de
cannabis.

Procurorii D.I.I.C.O.T –
B.T Vâlcea au luat m`sura
re\inerii fa\` de 4 persoane, iar
Tribunalul Vâlcea a dispus
arestarea preventiv` a acesto-
ra pentru 30 de zile.

Peste 6 kilograme de cannabis ridicate 
de la locuin\ele mai multor persoane din Vâlcea 

Vineri 17 octombrie, Mi-
nistrul delegat pentru buget,
Darius Vâlcov, s-a aflat pen-
tru c@teva ore în sala Mare a
Consiliului Jude\ean Vâlcea,
unde a avut loc o întâlnire cu
reprezen\ii mediului de afaceri
din V@lcea despre oportuni-
t`\ile de afaceri din Rom@nia
]i [n special despre cum oa-
menii de afaceri v@lceni pot
accesa mai u]or schemele de
ajutor de stat destinate fir-
melor.

Al`turi de Ministrul dele-
gat pentru buget, la [nt@lnirea
de la Consiliul Jude\ean Vâl-
cea s-au aflat Secretarul de
stat Enache Jiru, dar ]i Livia
Stan, din partea Direc\iei Ge-
nerale pentru Ajutor de Stat,
Practici Neloiale ]i Pre\uri
Reglementate.

Prezent al acest eveniment
economic a fost ]i pre]edin-
tele Consiliului Jude\ean V@l-
cea, Ion C[lea, care a mul\umit
ministrului Darius V@lcov c` a
r`spuns aceastei ini\iative  care
poate s` r`spund` [ntreb`rilor
unor agen\i economici din
jude\ul nostru care vor s` ac-
ceseze aceste scheme de aju-
tor de stat. cu aceast` ocazie,
pre]edintele Ion C[lea a pro-
pus pe aceast` cale reprezen-
tantului Guvernului s` reali-
zeze o schem` ]i mai simpl`
de atragere a fondurilor euro-
pene. 

„Avem [n \ara noastr`

doar 24 de firme la 1.000 de
locuitori, ceea ce [nseamn` de
3 ori mai pu\in dec@t [n \`rile
mai pu\in dezvoltate ale
Europei. O infuzie de cre]tere
a interesului pentru afaceri a
realizat-o Guvernul Ponta pe
segmentul popula\iei tinere,
prin intermediul [nfiin\`rii de
noi firme. Alte ini\iative ale
Guvernului pe care le apreciez
sunt legate de sprijinirea ]i
promovarea antreprenoriatu-
lui, inovare ]i nu [n ultimul
r@nd plierea administra\iilor
publice locale la nevoile
IMM-urilor. De asemenea,
vreau s` v` mai informez c` la
nivelul jude\ului V@lcea avem
[n stadii avansate de preg`tire
2 parcuri industriale, la B`l-
ce]ti ]i Dr`g`]ani, unde vrem
s` atragem c@t mai mul\i [ntre-
prinz`tori ]i aceasta este una

din pu\inele solu\ii privind
[mbun`t`\irea situa\iei locuri-
lor de munc` din jude\ul nos-
tru, situa\ie care nu este chiar
a]a de grav` cum [ncearc` unii
s` o prezinte. Asta, pentru c`
la V@lcea rata ]omajului sigur
este destul de mare de 5,15%,
dar comparabil` cu rata exis-
tent` la nivelul \`rii de 7,7%
este mai mic`”, a declarat
pre]edintele Consiliului Jude-
\ean V@lcea Ion C[lea. 

La r@ndul s`u, Ministrul
delegat pentru buget, Darius
Vâlcov, a f`cut constatarea c`
de c@nd s-au [nceput pentru
aceste scheme de ajutoare de
stat, a constatat c` nici o firm`
din jude\ul V@lcea nu a aplicat.

„S`pt`m@na trecut` Gu-

vernul Rom@niei a adoptat
HG 332/214, privind insti-
tuirea unei scheme de ajutor
de stat pentru sprijinirea in-
vesti\iilor care promoveaz`
dezvoltarea regional` prin
creare` de locuri de munc` iar
aici sunt prev`zu\i pentru
cheltuirea a 2,7 miliarde de lei
pentru perioada 2014 – 2020,
iar noi credem c` vom crea cu
ace]ti bani peste 35.000 de noi
locuri de munc`. Chiar ]i dac`
o singur` companie din V@l-
cea va accesa la aceast` sche-
m` de ajutor de stat care
creaz` noi locuri de munc`,
[nseamn` c` [nt@lnirea de aici
a fost un succes”, a declarat
ministrul Darius Vâlcov.

Vorbind despre cea de-a
doua schem` de ajutor care a

fost prezentat` la [nt@lnirea de
vineri, de ministrul delegat
pentru buget s-a referit la HG
807/2014 privind instituirea
unor scheme de ajutor de stat
av@nd ca obiectiv stimularea
investitiilor cu impact major
in economie, ]i care se aplic`
unor investi\ii ai mari de 10
milioane de lei, din care statul
va acoperi jum`tate din sum`,
schem` care va intra [n vigoa-
re de la finele acestei luni”.

De asemenea, Ministrul
delegat pentru buget, Darius
Vâlcov a mai \inut s` le spun`
investirorilor v@lceni care au
afaceri [n turism c` Executivul
se g@nde]te la realizarea unei
scheme de ajutor de stat pen-
tru turism p@n` la finele aces-
tui an.

Ministrul delegat pentru buget, Darius Vâlcov,

Firmele v@lcene s` aplice 
pentru acordarea ajutoarelor de stat 
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