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Anul 2018 a insemnat debutul in Societatea Civila a Asociajiei ComiterIrriliativd valea Jiului, in care am fbcut demersuri a. u 
"."u-parteneriate 

cu uAvalea Jiului, sr cooptdm noi membri in cadrul asocialiei din mediul de afaceriuniversitar, ONG-uri.

potenlialilor beneficiari din Romdnia ai fondurilor puse la dispozifia autori
in cadrul inifiativei "Acliuni urbane Inovatoare,,(Urban Innovative Actic

Raportul anului 20lg aI Asociafiei comitetului de Ini{iativd valea Jiuluiactivitalile pe care le-am desfEgurat, voluntarii qi partenerii care au contribuit laSgopul Asocialiei comiteturui de Initiatiua vui.u'ii;i;;tJl;ffi"#;ffi;
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din Ro-a"ia ei din strdinatate, t; t; ;i;lj; ;t;;rl
:r.l?:U:li1e fnValea Ji lui, s6 fie o resursd in ceea ce priveste participarea
idei pentru dezvoltarea economicd a zonei vdii Jiului.

_Asocialia 
Comitetului de Initiativd Valea Jiului a desfbqurat in anul201g

actrvrtatl:

f in debutul lunii ianuarie s-a intrunit Consiliului Director al Asociafiei
de Infiativi Valea Jiului, carc a analizatoportunitat eaparticipdni unui r

asociafiei la Seminarul organizat de comisia Europeand- Repreze
Romdnia-, la Palatul Universul, BucureEti, cu tema,,Identificarea gi test:
inovatoare pentru dezvoltarea urbani durabili"
Serninarul coordonat de Direc{ia Generald pentru politici Regionalr (
fost organizat, Ta BucureEti, gi a fost un seminar de informare qi indr
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seminarul a avut propuse urmdtoarele patru teme: calitatea aerului,
scimbdrile climatice, locuinfe, locuri de muncd Ei dezvoltare a abilit[tilor
local[.
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2' Asocialiei comitetului de Inliativd Valea Jiului a stabilit un partenerriat cu primdria
vulcan ca lider al (Urban Innovative Actions - ulA) Ei a transmis invitalii cdtre primdria
Lupeni Ei Aninoasa pentru o fbrmare, pregdtire gi propunori de initiative,care au ca scop identificare& 5olufii inovatoare pentru dezvoltarea urbanddura'bila prin finanlarea din pean de Dezvoltare Regional. (FEDR), careeste independenta de fondurile alocate prin programele operalionale ale Romdniei gifrnan[eazd' proiecte inovatoare pe o structur' de parteneriat intre autorit'li rocare,firme locale de afaceri, oNG-uri, universitdli, g.oli gi arte pirli interegate de la nivellocal.

3' consiliul Director al ACIVJ a adresat o solicitare cdtre Universitatea din petrogani, caurmdtoarele cadre didactice, sd faca parte din echipa de proiect: prof. univ. dr. ing.Sabina Irimie, lect' univ' dr' ing. virginia Bdleanu, conf. univ. dr. ing. olirnpiu Stoicula.4' Afost stabilit in cadrul parteneriatului dinrre ACIVJ, primdria vulcan, primdria Lupeni,
Primdria Aninoasa gi Universitatea din Petrogani ca, in cadrul grantului ,,Acfiuni 

Urbane
Inovatoare" sd se participe cu proiectul ,,Platforma digitald de inventariere gi cartarc a
resurselor Vaii Jiului"' Proiectul a fost tranmis in format powerpoint cdtle parleneri.5' Asocialia comitetului de lniliativd Valea Jiului a transmis societaiirle comerciale
membre gi societalilor comerciale participante la dezbaterile care au avut loc la primdria
vulcan, Primaria Lupeni gi Primdria Aninoasa, adrese prin care li se connun ica crearea
unei bdnci de date cu urmdtoarele informalii, in vederea stabilirii sumei maxime
eligibil[ pentru proiect, tezervald,pentru fiecare locafie a hub-urilor (centrelor) locale:
I. Denumirea societdtii comerciale:
2. Persoana de contact;
3' Competen(e gi experienla in derularea unor parteneriate cu autoritafile locale saugcolile din Valea Jiului;
4. Experienld alte proiecte finanJate de c[tre UE;
5. Person
impreund J:lTJ",1T#;t' 

pentru mentorat si training

6' Cu mare Inifiativa Valea Jiului anunld partenerii din
cadrul proiectului proiectului "Platorma digitala de inventariere gi cartare a resurselorVaii 'liului", cd domnul asist. univ. drd. Danciu Mihai coordonatorul proiectului,
ttaverseazd o deosebitd situatie qi neavdnd posibilitatea de a gasi un inlocuitor care sapoata sd acop asupra acestui proiect, lucrdrile se opresc.
Parteneriatul rr linia de finantare va continua si anul viitor siputem continua de date care ne va face mai facila, prezentarca
acestuia.

7. Asocir iului a sus{inut Subfiliala ,,Crucea RoEie _Petrog zat la nivelul Vaii Jiului. ACIVI a participat
la prer

8' Consil Eire Consiliul Judelean Hunedoara pentru
aprobarea executdrii lucrdrilor de renovare gi estetizare a monumentului ,,Bun venit in
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valea 'liu u Schmidt Ei amplasarea ldngd monument a unui catarg
cu tricolo I Uniunii lluropene.

9. Asociafia vd Valea Jiului a trimis o
ersitatii din
IULUI", avand
rea extraordinard a Maestrului DAN PURIC.
a Jiului sustine acest eveniment cultural in

Valea Jiului, aceastf, Vale care, reprezintd o importanta incdrcaturd istoricd in pagii
infaptuirii Marii Uniri.
Prin acest eveniment cultural, Valea Jiului declanseazd frumoasa poveste a sdrbdtoririi
Centenarului Marii Uniri.

10. Asociafia Comitetului de Iniliativd Valea Jiului a adresat o invitalie membrilor sdi de
participa la evenimentul Campanie de informare gi promovare din cadrul proiectului
',Suslinerea Ei Motivarea Antreprenorilor Responsabili Ei Talentali -SMART Start Up,,,
cod POCUl82l317ll05482, proiect implementat de cdtre Universitatea de Vest din
Timlgoara in parteneriat cu S.C. Interlog COM S.R.L.
Proiectul i;i propune sa dezvolte competenfe antreprenoriale in randul a 330 de persoane
frzice care intenfi oneazdsd infiinfeze o afacere nonagricold in zonaurban6 din Regiunea
Vest, sd sprijine infiinlarea si dezvoltarea a 52 de intreprinderi cu profil nonagricol (in
special in domeniul IT) in zona urbani a Regiunii Vest ii ,a 

"...re 
minim 104 locuri de

muncd durabile.
I 1. Asociatia Comitetului de Initiativa Valea Jiului a adresat o invitalie membrilor din

sectorul privat la sediul asociafiei, din Petrosani, pentru prezentarea unui proiect pe
fonduri europene, care are ca tema "Instruirea Manageriald" si se adreseazd
antre,prenorilor din Valea Jiului.
Reprezentantul firmei SC Mondo Cariere SRL care gestioneazd proiectul, ya prezenta
detalii despre acest curs, respectiv, crearea grupului 1int6, documente pentru participar",
desftlEurare Ei nr. de ore, perioadi, certificare gi atestare, etc.

Situafia financiari:
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Suntem inscriqi in registrul entitdtilor al Agenfiei Nalionale de Administrare Fiscald;
Veniturile totale in anul 2018 au fost de 5.400 lei;
Cheltuielile totale in anul 2018 au fost de 929g lei;
Deficitul anului 2018 a fost de 3898 lei;
Asociatia are la acest moment un numar de 12 membri din sectorul privat care platesc
cotiztt\ia anual (din 25).
S-au achitat la timp toate contractele privind sediul asocialiei, a fost linutd evidenla
contabilb, au pregdtite Ei distribuite facturile cu cotizafia aferentd anului 2019.iar
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incheierea financiard a asocialiei Ei raportul cenzorului s-arcalizat
termenele.
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