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RAPORT DE ACTIVITATE
2021

ASOCIAȚIA COMITETULUI DE INIȚIATIVĂ VALEA JIULUI

Anul 2021 a fost pentru Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului, un an în care 
am continuat să fim vizibili la nivelul U.A.T. – urile din Valea Jiului, al Consiliului Județean 
Hunedoara, al Agenției pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest, și am stabilit legături de 
parteneriat cu ONG-uri.   

Raportul anului 2021 al Asociației Comitetului de Inițiativă Valea Jiului cuprinde 
activitățile pe care le-am desfășurat, membri şi partenerii care au contribuit la realizarea lor.
Scopul Asociaţiei Comitetului de Inițiativă Valea Jiului este dezvoltarea activităţii economice 
a Văii Jiului, reprezentarea unitară a intereselor societăţilor comerciale, în relaţia cu alte 
entităţi juridice locale, județene,  promovarea şi sprijinirea intereselor acestora pentru 
atragerea de investiţii şi fonduri nerambursabile din România şi din străinatate, iar în relaţia 
cu Consiliile Locale ale celor 6 orașe din Valea Jiului, să fie o resursă în ceea ce priveşte 
participarea cu propuneri şi idei pentru dezvoltarea economică a zonei Văii Jiului.

Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului a desfășurat în anul 2021 următoarele 
activități:

1. La începutul lunii februarie, am răspuns solicitării Coaliției Valea Jiului Implicată 
de a prezenta ACIVJ, Comitetul Director și Președintele în vederea participării la 
selecția on-line a ONG-urilor pentru 4 domenii de activitate: dezvoltare urbană 
durabilă, asistență socială, protecția mediului și antreprenoriat.
Din partea ACIVJ, Comitetul Director l-a desemnat de vicepreședintele Benea 
Daniel să participe la această selecție.
Selecția s-a desfășurat în data de 15.02.2021, iar dintre dintre ong-urile 
participante la domeniul antreprenoriat, ACIVJ a fost selectată pentru a deveni 
membru fondator al Asociației pentru Dezvoltarea Teritorială Integrată Valea 
Jiului, prin domnul vicepreședinte Benea Daniel.

2. În cursul lunii martie 2021, ACIVJ a adresat o scrisoare semnată de Președintele 
CJ Hunedoara, cei 6 primari ai orașelor din Valea Jiului și susținută de 200 de 
intreprinzători ai Văii.
 
Această scrisoare a fost adresată următoarelor personae:
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- Frans Timmermans- Vicepreședinte al Comisiei Europene;
- Aleksandra Tomczak- membră a cabinetului Frans Timmermans;
- Aida Liha Matejicek- Șefa Unității Române a Directoratului General Politico 

Regională și Urbană- DG REGIO;
- Francisco Barros Castro- membru al Cabinetului Comisarului Regional 

Ferreira, responsabil cu Tranziția Justă;
- Cristian Ghinea- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;
- Attila Zoltan Cseke- Ministru Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
- Luminița Odobescu ambasador la Reprezentanța Permanentă a României la 

UE;
- Cristian Bușoi- președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din 

Parlamentul European;
- Siegfried Mureșan – membru în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie 

din Parlamentul European;
- Dragoș Pâslaru - membru în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie din 

Parlamentul European.

Prin această scrisoare, în contextul în care Valea Jiului va beneficia de mecanismul 
de tip Interventie Teritorială Integrată (ITI), Asociaţia Comitetului de Iniţiativă 
Valea Jiului (ACIVJ) îşi manifestă îngrijorarea cu privire la faptul că, în lipsa unor 
măsuri adaptate situaţiei economico-sociale a zonei, accesarea fondurilor europene 
va fi la fel de dificilă ca în perioadele de programare anterioare.Una dintre aceste 
măsuri se referă la identificarea soluţiilor prin care se poate acorda o rată mai mare 
de cofinanţare publică proiectelor implementate în Valea Jiului care vor fi 
cofinanţate din fondurile alocate prin  ITI, fapt care ar conduce la o un grad de 
absorbţie mai mare şi implicit la un ritm de creştere economică mai ridicat.
Pe această cale ACIVJ și ceilalți semnatari a solicitat guvernului să întreprindă 
toate demersurile necesare în acest sens, fie prin amendarea Regulamentului 
European, fie dacă acest lucru nu mai este posibil, prin furnizarea de către guvern a 
diferenţei dintre procentul stabilit prin Regulamentul European şi procentul de 
cofinanţare mai ridicat aplicabil în Valea Jiului prin Intervenţia Teritorială 
Integrată.

Scopul principal al Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului 
îl reprezintă oferirea de servicii în domeniul inițierii, dezvoltării și promovării de 
competențe și politici de dezvoltare locală și implementarea mecanismului 
Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ 
teritoriale membre din zona Văii Jiului, în strânsă corelare cu inițiativele derulate 
cu egida procesului de tranziție justă. Obiectivul comun urmărit de către membri 
prin constituirea acestei Asociații îl reprezintă promovarea interesului general al 
locuitorilor de pe raza unităților administrativ teritoriale din zona Văii Jiului în 
vederea îmbunătățirii calității vieții acestora, prin acțiuni vizând protecția 
mediului, dezvoltarea economico-socială, precum și dezvoltarea și asigurarea 
capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare 
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dezvoltării durabile în zona Văii Jiului. Astfel, ADTIVJ va iniția, fără să se 
limiteze, activități de elaborare strategii, elaborare și asistență, sprijin în 
implementare, inițiere de proiecte și alte activități conexe specifice în dezvoltare 
locală. 

3. În cursul lunii aprilie 2021, ACIVJ a transmis către PwC propunerile de proiecte 
pentru Valea Jiului, care a participat la o întâlnire la Ministrul Investițiilor și 
Proiectelor Europene 

4. În data de 23.04.2021, Asociaţiei Comitetului de Iniţiativă Valea Jiului (ACIVJ) s-
a adresat doamnei deputat Pollyanna-Hanellore Hangan de a supune spre 
dezbaterea Parlamentului României situaţia problemelor pe care le generează 
restrictionarea circulatiei pe Defileul Văii Jiului pentru autovehiculele de marfa cu 
tonaj peste 30 t şi de a solicita instituţiilor publice competente, în speţă 
Ministerului Transporturilor şi Companiei Nationale pentru Administrarea 
Infrastructurii Rutiere, să acţioneze cu diligenţă pentru a soluţiona temporar 
problema permiţând circulaţia pe DN 66 tronsonul Bumbeşti Jiu – Petroşani a 
vehiculelor cu masa totală maximă admisă de 40 t până la construcţia noului pod şi 
a finaliza în regim de urgenţă lucrările de construcţie a acestuia.

5. În luna mai 2021, au fost transmis Directorului General al Agenției de Dezvoltare 
Regională Vest- Sorin Maxim documentele Asociației Comitetului de Initiativa 
Valea Jiului, necesare pentru constituirea Asociatiei pentru Dezvoltare 
Teritoriala Integrata Valea Jiului, ca unul dintre membrii fondatori.

6. În luna iunie 2021, Comitetul Director al ACIVJ, a informat membrii asociației din 
zona private, în legătură cu acordarea de sprijin financiar al guvernului pentru 
întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice a căror activitate a 
fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

7. În luna septembrie 2021, ACIVJ a primit invitația de a participa la consultarea cu 
reprezentanții mediului privat la: Strategia de reducere a riscului de dezastre pentru 
România.

8. În data de 28 octombrie 2021, au fost semnate actele pentru înființarea Asociației pentru 
Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului, care este un  început deosebit de 
important pentru Valea Jiului și comunitatea noastră, iar ACIVJ, este membru în acest for 
important pentru dezvoltarea Văii Jiului.

Situația financiară:

 Veniturile totale în anul 2021 au fost de 23175,00 lei;
 Cheltuielile totale în anul 2021 au fost de 11514,23  lei;
 Excedentul anului 2021 a fost de 18245,89  lei;
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 Asociatia are la acest moment un număr de 14 membri din sectorul privat care plătesc 
cotizația anual (din 25);

 S-au achitat la timp toate contractele privind sediul asociației, a fost ținută evidența 
contabilă, au pregătite și distribuite facturile cu cotizația aferentă anului 2021, iar 
încheierea financiară a asociației și raportul cenzorului s-a realizat respectând 
termenele.

Întomit:
Ing. Pascu Viorel

Secretar 

Asociaţia Comitetului de Iniţiativă Valea Jiului

                                  


