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Notificare CJHD, UAT-uri Valea JIULUI + UAT Bănița + 
Composesorate aferente Văii JIULUI, Ziarul Văii JIULUI. 
 

În atenția stimaților Domni: Nistor Laurențiu, Costel Avram, Tiberiu Iacob 

Ritzi, Dănuț Buhăescu, Vasilică Jurcă, Marc Petru, Resmeriță Lucian, Merișanu 

Cristian, Dumitru Răscolean, Burlec Ionel, Stoi Nicușor, Gălățan Petru, Baleia 

Cristian, Corneliu Bran și în atenția Doamnei Mojoatcă Violeta precum și în 

atenția membrilor Asociației PRO Straja. 
 

Subsemnatul Roșca Daniel Gheorghe domiciliat în Petroșani, proprietarul 

agenției de Marketing Strategic B2B Strategy, în calitate de unic proprietar și 
unic administrator al platformelor de comunicare https://povestea-

locurilor.ro și https://tinutulmomarlanilor.ro vă anunț pe această cale 

suspendarea activității portalului de turism https://tinutulmomarlanilor.ro din 
lipsa unui parteneriat viabil pentru acoperirea măcar a costurilor de dezvoltare 

și întreținere a portalului.   
 
După ce am fost parte din procesul de donare a brandului Văii JIULUI către 
fiecare UAT în parte am continuat în mod privat dezvoltarea platformei de 
comunicare a VĂII JIULUI până în acest punct de unde nu mai este 
sustenabilă această activitate pentru noi. Nici măcar pe nivelul unui ONG nu 

suntem, avem pierderi asumate în acest proiect de 5 ani și vrem să mulțumim 

cu această ocazie singurilor antreprenori din Valea Jiului care au susținut 

constant inițiativa. Vă mulțumesc domnilor Emil Părău, Comexim R și Nicu 

Olteanu, Complex Casa de Vis. La 01.02.2022 platforma se închide, după 

expirarea perioadei de 6 luni de test inițială. 

 

SOLICITARE 

În acest ultim ceas avem rugămintea să ne trimiteți pe adresa letstalk@b2b-

strategy.ro sau roscadaniel@gmail.com disponibilitatea dvs. de a susține 
continuarea dezvoltării platformei de comunicare 

https://tinutulmomarlanilor.ro  precum și suma aferentă pe care se poate să o 
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alocați în anul 2022. Așteptăm informațiile dumneavoastră până la data de 

01.01.2022 pentru a putea alcătui planul de acțiuni 2022 sau pentru a pregăti în 
timp real închiderea platformei fără a aduce prejudicii micilor producători, 

pensiunilor precum și a audienței extrem de mari a portalului. 

Mulțumim Domnului Primar Buhăescu Dănuț care și-a manifestat deja intenția de a 

susține continuarea activității platformei prin alocarea sumei de 9111 RON pentru 2022, 

sumă în strânsă corelație cu numărul locuitorilor urbei sale, suma calculată la un procent de 5 

ori mai mic decât susținerea serviciilor de ecarisaj din Valea JIULUI, în speță 1 RON / 

locuitor / an. Buget suficient alocat UAT-urilor pentru a acoperii costurile de producție fără 

buget de promovare inclus dar și fără antreprenori și fără Composesorate incluse. 

Menționez că sunt de acord să cedez în viitor atât drepturile de proprietate intelectuală 

precum și investiția realizată până în acest moment spre o Asociație de Promovare a Văii 

JIULUI constituită din UAT-uri, CJHD, antreprenori în turism și Composesorate. 

Vă mulțumim anticipat! Petroșani 09.12.2021. Daniel ROȘCA, 

0758273142, roscadaniel@gmail.com, Ținutul Momârlanilor. 
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