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2020

ASOCIATIA COMI'TETULUI DE INITIATIVA VALEA

Anul2020 a fost pentru Asociafia Comitetului de Inifiativd Valea Jiulu
am devenit mai vizibili la nivelul UAT - urile din Valea Jiului, al consis4 Jlulul, al uonsl
Hunedoara, al Agenliei pentru Dezvoltare Regionald Regiunea vest, am c
importanli din zona privatd a Vdii Jiului Ei am stabilit legatiri de parteneriat cu

Raportul anului 2020 al Asocia{iei Comitetului de Iniliativd Valea
activitatile pe care le-am desfdgurat, membri gi partenerii care au contribuit la
Scopul Asociafiei Comitetului de Iniliativa Valea Jiului este dezvoltarea activi
1 

Vaii Jiului, reprezentarea unitard a intereselor societdtilor comerciale, in relali
juridice locale, judefene, promovarea gi sprijinirea intereselor acestora pent
investilii gi fonduri nerambursabile din Romdnia gi din strdinatate, iar in ielal
Locale ale celor 6 oraEe din Valea Jiurui, sa fie o resursd in ceea ce privegte
propuneri gi idei pentru dezvoltarea economic6 azonei Vdii Jiului.

Asociafia Comitetului de Iniliativd Valea .liului a deslbgurat in anul
activitati:

1. compania Pricewaterhousecoopers Romania (pwc) a fost con
Europeanf, - structural Reform Support Service (contract nr. SRSS/s
23.10.2019) pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a viii Jiului,
va derula" de principiu, pdnd la finalul lunii septembrie 2020. proiectul
Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de coordonator al Iniliativei
cadrul PRC gi urmeazd,a fi derulat cu implicarea tuturor pdrlilor interesat
ilor) care vor fi activ angrenate in consultdri de citre echipa pwc, in fu
specifice ale proiectului.
compania Pwc a luat legdtura cu Asocialia comitetului de Ini{iativd v
trimis documentele solicitate de ACIVJ, lista membrilor asociatiei din
completarea unui chestionar, A fbst stabilite cdteva repere pentru o
ACIV.I.

2. Asocia{ia comitetului de Iniliativa valea Jiului a organizaro intdlnire cuvvrrrrLvlurqr uw rrrrrr4tt va v dtyd Jlulul d ol_galll,LaL o I
din valea Jiului . intlnirea a avut loc la Biblioteca Universitat
Agenda int6lnirii a cuprins:
1. o scurta prezentare a stadiului in care se afla procesul de elaborare a
dezvoltare economico-sociala a Vaii Jiului
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2. completarea de citre participanti a unui chestionar prin intermediul
punctul lor de vedere cu privire la perspectivele de dezvoltare economi

Nu_ au lbst programate dezbateri, urmand sd organizam o a doua
prelucra'ea chestionarelor Ei in cadrul careia ,u uu.,n si dezbateri.

3' Asociafiei comitetului de Initiativa Valea Jiului i s-a transmis un
echipei de proiect a Pwc prin care ne anunfa cd, in contextul evol
rnstrtuirea starii de urgenta la nivel national pe fondul implicatiilor
raport cu demersurile pentru rcalizareaproiectului din valea Jiului.
impus masuri specifice de protejare a angaiatilor in toate tarile in
concretizate prin recomandarea derularii activitatii prin izolare I
restrictionarea deplasarilor pe teritoriul si in afara tarii.
Ne-a informat de asemenea ca fost elaboraratd Strategia de Dezv
Economica si de Mediu a Vaii Jiului, care contin e Analizapiovocarilor si
din valea Jiului, document ce va fi supus dezbaterii in cadrul sedi
Comitetului Consultativ din 25 martre a.c.
compania Pwc spunea cd in conformitate cu planul initial de proi
efectueze o serie de deplasari in valea Jiului pentru organrzareade intal
lucru si grupuri tematice cu toate categoriile de parti iriplicate (stakehol
I se comunica ACIV.I ca planur de proiect a fost iegandii si adaptat la cor
la dislanta, astfbl incat sa se deruleze activitatile de consultare p
intermediul altor mij loace (chestionare, v ideo/audio-conferinta etc.)
comitetul Director al ACIVJ a informat compania pwc despre organi
intitulata ,,impreund pentru valea Jiului" la care a participat peste 60 d
ai mediului de afaceri locar qi au fost completate jo o. chestionarecu
distribuit un chestionar eare a fost completaide 50 de persoane.
Pebazaraspunsurilor celor care au completat chestionarul am apreciat cE
participat reprezentanfi ai tutr"rror categoriilor de intreprin d,eri: 450/o mjcr
33o/ointreprinderi mici, 12%oinrreprrnderi mijlo cii,2%ointreprinderi mari
de activitate: industrie, comert, servicii si constructii.

4.

Sectoarele economice identificate ca av6nd cel mai mare potenfial de
afaceri profitabile sunt in ordine descrescdtoare:

l. Turism gi ecoturism;
2. Lemn gi mobile;
3. Procesarea alimentelor gi bauturilor;
4. Energie gi managementul mediului;
5. Industriile creative.

Sectorul identificat care ar putea sd joace un rol de "locomotivd,, a econv[ii Jiului a fost "Turismul" in propo(ie majoritard urmat de "energie si
mediului".intr-un procent mult mai mic.

in
SA

5 Compania PwC a informat ACIVJ c6 a ajuns
Strategiei si intrucat situatia nu mai permite
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workshops/focus grupuri etc, au regandit planul de lucru pentru comunicare remote (la
distanti) cu stakeholderii din Valea Jiului.
De asernenea CompaniaPwC ne-a transmis - un document de consultare publica privind
3 optiuni de viziune pentru Valea.liului Ei pe care ni se soliciti sa-l trimiiem membrilor
ACIVJ, dupd care sd retransmitem feedback-ul Consiliului Director si al celorlalti
membri ai ACIVJ.

6' Consiliul Director al ACIVJ a informat Compania PwC cd a transmis Strategia de
derzvoltare economicd, social gi de mediu a Vaii Jiului 2021-2030. document de
ccrnsultare publica, insi ACIVJ a primit un numar mic de raspunsuri, in mare pafie ca
urmare a contextului actual al epidemiei.
cir urmare, ACIVJ aprezentat un punct de vedere este elaboratinbaza:' Inibrmafiilor analizate gi a propunerilor ftcute in cadrul intAlnirilor de lucru la care
auL partir:ipat reprezentanfi ai intreprinderilor locale
' rdspunsurilor primite la chestionarul aplicat in data d,e 4 martie 2020 cu prilejul
intdlnirii mediului de afaceri local, intdlnire la care au participat peste 60 de
reprezentanfi ai intreprinderilor active in zond,
' rdspunsurilor primite ca urmare a distribuirii documentului primit de la pWC.

7, Ar;ocia{ia Comitetului de Iniliativa Valea .liului a primit o invitagie de la Asociafia
lnstitutul Social Valea Jiului de a participa la dezbaierea proiectului TRACER la care
Institutul de Studii gi Proiectari Energetice - Bucuregti, este partener. proiectul are ca
obiectiv elaborarea (actualizarea) Strategiilor de Cercetare gi Inovare (C&I), in vederea
faoilitarii tranzi[iei cdtre sisteme energetice durabile in valea Jiului.

8. La sediul AsociaJiei Comitetului de Initiativa Valea Jiului a avut loc in data de
15.06.2(120 o intdlnire areprezentantilor asociatiei cu delegalie Ministerului Fondurilor
Europene condusd de Dl. secretar de stat Adrian Mariciuc.

in cadrul int6lnirii reprezentanlii ACIVJ au fost discutate 3 subiecte de interes pentru
mediul dle afaceri local:
- obtinerea unei rate mai mici a contributiei proprii a intreprinderilor ca.re vor depune
prcriectepentru finanfarea din fonduri euopene in perioada 2021 - 2027:
- includerrea unor reprezentanti ai intreprinderilor din Valea Jiului in structura carc va
coordona implementarea strategiei si accesarea fondurilor r;uropene alocate Vdii Jiului
- includerea in proiectele ce vor fi finantate prin strategie a lucrarilor de finalizare a DN
66,\, care ar urma sd lege Valea.liului de Baile Iferculane gi de modemizare a DN 7A
care reprezintd cea mai scurti legdturd intre Valea Oltului gi Valea Jiului gi reduce
distanfa intre Petrogani gi Rdmnicu Vdlcea astfel incat circulafia persoanelor si a
marfurilor inspre si dinspre valea Jiului sa fie posibila si pe directia E - v.

Domnul Adrian Mariciuc a prezentat la rAndul sau ini{iativa ministerului de a acorda
intreprinderilor 3 categorii de fonduri nerambursabile menite sd le ajute sd depageasca
criula generatd de coronavirus. Meritd subliniat faptul cd cele 2 tipuri de granturi acordate
IM.M-urilor, vor prevedea un procent de contributie proprie de l5o/o, procent de care
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intrepri;nderile din Valea.liului nu au mai beneficiat de la inceputul actualei perioade de
prograniare.

Unul dintre granturi, pentru capital de lucru,este in valoa,re de maxim 150.000 Euro gi
vizeazd' intreprinderile din HORECA, turism si transporturi, iar celdlalt, intre 50.000 -
200.0Ocr Euro este destinat investiliilor gi vizeazd.aproape toate activitaJile economice.

in ceea ce privegte oblinerea tmei rate mai mici a contributiei proprii s-a convenit sa
adresdrrL gi oficial o adresd atat minsterului cdt gi europarlamentarilor romani pentru a
promova si sustine o iniliativa in acest sens in parlamentull european.
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ACIVJ ia transmis qi materialele de lucru elaborate in cadrul strategiei, a prezentat
aspectelr: discutate in cadrul intalnirilor online organizatede catre firma care elaboreaza
strategia (Compania PwC), dezbaterile la care reprezentantii ACIVJ au participat alaturi
de repre:zentanti ai primariilor, ministerelor, oNG-urilor, uLniversitatii etc.

De asemenea, ACIVJ a transmis ;i un centralizator prin irrtermediul caruiafyma care
elaboteaza strategia (PwC) doreste sa colecteze propuneri de proiecte care ar trebui
finantate prioritar'gi care ar ajutaca mediul de afaceri sd-qi rlezvolte afacerea sau cu care
ar contrilbui la diversificarea economica si la dezvoltarea durabila a Vaii Jiului.
ConsiliuI Director a adresat invitatii Primarilor din cele 6 oraqe din Valea Jiului pentru
a participa la o intdlnire comund cu reprezentanfii mediului de afaceri local reunili sub
sigla Asocialiei ConiitetulLri de Iniliativa Valea,liului gi reprezentan{ii organizaJiilor
nonguve.rnamentale reunili in cadrul Coaliliei "Valea Jiului Implicatd" pentru data de
02.07.2020.
in invitalie este prezentat faptul cd luna iunie a fost marcatii de o serie de consultdri pe
margineaL documentelor de lucru care stau la baza elabordrii Strategiei pentru tranzilia
de la cdrbune in Valea Jiului.
Scopul intdlnirii a fost de a da procesului de consultare locald o nou6 dimensiune care
s[ fucilitr:ze identificarea unor solu]ii fezabile care sI susJirrd renagterea economicd gi
dezvoltarea sociald a Vaii Jiului in orizontul anului 2030.
intAlnirea va avea loc in Sala Rectoratului din cadrul Universitdlii Petroqani unde il
vom avea drept gazdd, primitoare pe Dl. prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai,
rectorul Universitilii Petrogani.
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10. In luna octombrie Asocialia Comitetului de Inifiativ[ Valea Jiului prin membri sai din
mediul rJe afaceri local, trage un semnal de alarmd cu privire la aspectul care in perioada
de programarc 2014 - 2020 a constituit cea mai mare piedica in dezvoltarea afacerilor
locale prin accesarea fondurilor europene qi care poate reprezentaunimpediment major
in accesarea fondurilor europene de cdtre IMM-urile locale gi in perioada de programare
2021 -12027 , qi anume
RATA COFINANTARII PUBLICE APLICABILA PROIECTELOR CU
FINAN ARE EUROPEANA
IMPLE]MENTATE iN VAT-BN JIULUI.
Astfel, ,\CIVJ a transmis o adresd cdtre toli europarlamentarii care reprezintd Romdnia
(Gheorp;he Vlad Nistor, Carmen Avram, Traian Bdsescu, ,A.drian-DragoE Benea, Vasile
Blaga, loan- Rareg Bogdan, Vlad-Marius Botog, Daniel Buda, Cristia- Silviu Bugoi,
Dacian Cioloq, Tudor Ciuhodaru, Corina Cretu, Gheorghe Falc6, Maria Grapini,
Mircea- Gheorghe Hava, Claudiu Manda, Marian- Jean Marinescu, Dan- $tefan
Motreanu, Siegfiied Mureqan. Dan Nica, DragoE Pislaru, Nicolae $tefEnuld, Rovana
Plumb, Itamona Strugariu, Eugen Tomac, DragoE Tudorache, Mircea Tudose, Lorant-
Gyorgy Yincze,luliu Winkler), cdtre Pregedintele Senatului Robert- Marius Cazanciuc,
cdtre Pregedintele Camerei Deputalilor Ion- MarcelCiolacu, Prim-Ministrului Romdniei
Ludovic, Orban, Ministrului Fondurilor Europene Ioan Marcel Botog gi PreEedintelui
Romdniei Klaus Werner Iohannis, prin care SOLICITAM:
- elaborarea de c[tre Guvernul Romdniei a unei pr:opuneri de amendament a

regulamentului european care sd dea posibilitatea acorddrii microregiunilor
carbonifere situate in interiorul unor regiuni care au PIB pe locuitor corespunzator
regiunilor in tranzitie sau dezvoltate unei rate de cofinantare publicd egala cu cel
putin rata regiunilor mai pufin dezvoltate;

- prezentarea gi susfinerea propunerii in forma{iunile Corrsiliului UE de citre minigtrii
romiini de resort;

- prezentarea gi sustinerea propunerii in Parlamentul european de cdtre
europarlamentari romdni;

- prezentarea gi susJinerea propunerii la intdlnirile Platformei pentru regiunile
carbonifere in tranzilie de cdtre primarii din valea Jiului.

11. in data de 17.09.2020 s-a semnat Protocolul de colaborare pentru Valea Jiului, cu
obiectivul de creare a nui sistem functional la nivel regional (Valea Jlului) in cadrul
cdruia sE fie dezvoltate instrumente adecvate de comunicare, consultare, instruire qi
colaborere, necesare pentru respectarea responsabilitalilor exprimate in Parteneriatul
Viii Jiului pentru Tranzilia JustS- Memorandumul de Irrlelegere intre cele 6 unitali
administ.rative din Valea Jiului, prin 7 mdsuri.
Proocolul a fost semnat de primarii celor 6 U.A.T.-uri din Valea Jiului, Universitatea
din Petrogani,INSEMEX- Petro;ani, Complexul Energetic Hunedoara, ACIVJ, Coalilia
Valea Jiului Implicata, Sindicatul Muntele din CEH, Sinrlicatul din Teatrul Dramatic
,,lon D. Sirbu"- Petrosani.

12. Asocialia Comitetului de Iniliativa Valea Jiului a primit luna octombrie 2020 de la
Direclia Generalf, Programare gi Coordonare Sistem din cadrul Ministerului Fondurilor
Europene e-mail-ul prin care ni s-a comunicat propunerea de Strategie pentru tranzi[ia
de la carbune a Vdii Jiului qi inlbrmarea c6, perioada de consultare publicd este pdnd la
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data de 20 noiembrie 2020, astfel incdt toate persoanele Ei
instituliile/organizalnlelstructurile interesate sd poatd transmite propuneri sau
recomanddri de imbunatd{ire a Strategiei.

13. in luna decembrie2020, ACIVJ a r[spuns Companiei PwC prin care ne-am exprimat
aprecierea pentru disponibilitatea Ministerului Fondurilor Europene de a avea un dialog
constant cu principalele categorii de actori locali din Valea Jiului cdt gi disponibilitatea
AsociaJiei Comitetului de Iniliativa Valea Jiului (ACIVJ) de a colabora onest gi
constructiv cu toate partile implicate in elaborarea qi implementarea strategiei.
Prin mersaj, ACIVJ a transmis un prim punct de vedere cu privire la draftul strategiei
pentru \/alea Jiului, punct de vedere focahzatpe aspecte de ordin formal gi metodologic
9i conti:ne o serie de propuneri pentru restructurarea materialului de cdtre Compania
PwC.

Situa{ia financiari:

I

I

a

!

Venituriile totale in anul 2019 au fost de 8750 lei;
Cheltuielile totale in anul 2019 au fost de 6802 lei;
Excedentul anului 2019 a fost de 1948 lei;
Asociatia are la acest moment un numar de 14 membri din sectorul privat care pldtesc
cotizatiit anual (din 25);
S-au achitat la timp toate contractele privind sediul asocialiei, a fost finutd evidenfa
contabila, au pregatite gi distribuite facturile cu cotizalia aferentd anului 2020, iar
incheierea financiard a asocialiei gi raportul cenzorului s-a realizat respectdnd
termenele.

intomit:
lng. Pascu Viorel

Secretar

Asocialia Comitetului de Iniliativd Valea Jiului
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