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Inițiativă

Background Valea Jiului:
135k locuitori în 2018 (din 160k - 1997)
6 localități: 3 orașe+3 municipii, monoindustriale
1997: maxim istoric în minerit (producție/angajați)
2018: minim istoric în minerit (producție/angajați)

resurse materiale și imateriale excepționale
centru universitar
imagine defavorabilă cauzată de mișcările sociale





Inițiativă

Concept:
CoT#6 (02.2018) - panel Turism Valea Jiului
concluzie: necesară acțiune reunită pentru o mai 
bună imagine externă a VJ

participanți: reprezentanți Petrila, Uricani

construire parteneriat administrativ pentru primul 
demers comun al administrațiilor publice din Valea 
Jiului în vederea atragerii investitorilor externi







Obiective

înființare parteneriat Aninoasa - Lupeni - Petrila - 
Petroșani - Uricani - Vulcan;

înființare serviciu pentru facilitarea dialogului între 
administrațiile publice locale și investitorii externi;
construirea unei platforme digitale conectată la o 
bază de date pentru promovarea oportunităților de 
investiții în Valea Jiului;
participarea la evenimente de promovare.



Etape

02.2018 intenție inițiere parteneriat;
03-09.2018 construire parteneriat administrativ;

construire bază de date;
editare materiale promoționale, site web 
și profil social media;

10.2018 participare Expo Real Munchen;
11.2018-03.2019 dialog reprezentanți mediu business;

promovare online persoane cu 
interese în zona de business.



Expo Real 2018

prima prezență a Văii la un târg pentru investiții
participare la toate evenimentele organizate pentru 
membrii delegației României
contacte reprezentanți mediu business coexpozanți 
stand România și expozanți externi

cunoaștere nivel de performanță în prezentarea 
avantajelor proprii și strategii eficiente de 
comunicare în mediul investițional







Rezultate

parteneriat UAT Valea Jiului, dedicat atragerii 
investitorilor
bază de date - proiecte de infrastructură, 
oportunități pentru investiții, capital uman, 
potențialul zonei, facilități pentru investitori
materiale de promovare
site web
profil social media: instagram, facebook
impact: 135k persoane mediu business internațional





Perspective

promovare oportunități în mediul online, social 
media și direct;
promovare proiecte în derulare;
informare la cerere;
stabilire întâlniri investitori externi/autohtoni și/sau 
reprezentanți ai acestora;
participare evenimente business și târguri de profil;
organizare întâlniri de lucru / vizite de studiu în 
Valea Jiului.



     Vă mulțumim!
Vasile Jurca Primarul Orașului Petrila
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