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Măsuri manageriale ale Conducerii Complexului Energetic Hunedoara 

 

 

În lumina recentelor abordări din presa şi media online ale problematicii Complexului Energetic 
Hunedoara, conducerea societăţii face următoarele precizări pe teme punctuale: 

1. Hotel ONIX - Punct de lucru al Sucursalei PRESTESERV - condus de dna ec. Ileana ANDREICA 
în perioada  01.09.2005 - 11.11.2016  

Rezultate financiare în primele 9 luni ale anului 2016: 

 - Venituri:  242.459 lei 
 - Cheltuieli:  753.005 lei 

Cu o pierdere de 510.546 lei, la Hotel Onix s-a reuşit "performanţa" unei activităţi mai nerentabile 
decât chiar a extracţiei de cărbune. 

510.546 lei puteau însemna: 2.220 m3 de lemn de mină sau 295 stâlpi hidraulici sau consumul de 
gaz metan pentru 5 zile de funcţionare a termocentralelor Mintia şi Paroşeni. 

2. SC APASERV VALEA JIULUI S.A. - Hotel ONIX 

Sucursala PRESTSERV - punct de lucru Hotel ONIX a achitat contravaloarea tuturor  facturilor de apă 
potabilă, inclusiv pe cele nescadente. 

În ciuda acestui fapt, Hotelul ONIX nu a fost rebranşat la reţeaua de apă potabilă administrată de 
SC APASERV VALEA JIULUI SA. 

Conducerea S. CEH-SA a întreprins toate demersurile legale pentru sancţionarea abuzului APASERV 
şi pentru recuperarea prejudiciului creat. 

3. Servicii de telefonie fixă şi mobilă 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara a plătit lunar 17.000 lei pentru 390 telefoane mobile şi 
100 telefoane fixe. 

Începând de săptămâna viitoare, în urma renegocierii contractului pentru servicii de telefonie fixă şi 
mobilă, aceste costuri nu vor depăşi suma de 7.000 de lei/lună. 

10.000 lei vor putea asigura: aprox. 3 tone plasă metalică sau 455 bride sau 30 măşti de salvare 
e.t.c. 

4. Reprezentanţa Bucureşti 

La data prezentei, cheltuiala lunară cu munca vie pentru personalul din cadrul Reprezentanţei 
Bucureşti se ridică la o valoare de aprox. 6.000 de lei. Ca măsură de reducere a cheltuielilor, s-a 
reconsiderat statutul de consilier de specialitate al persoanei salariate în cadrul acestui loc de 
muncă şi,  fără a mai ţine cont de argumente de genul: "soţul doamnei a fost director general", s-a 
oferit, ca alternativă, un post conform pregătirii profesionale la sediul din Petroşani. 
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5. Sucursala E.M. Livezeni 

Urmare unei evoluţii nefavorabile a activităţii sucursalei minere E.M. Livezeni a fost dispusă 
înlocuirea conducerii acestei exploatări. 

Creditul acordat noii conduceri este limitat şi va fi direct influenţat de performanţă. 

Subliniem că actuala conducere a S CEH SA nu va tolera neasumarea responsabilităţilor care revin 
factorilor de conducere şi nici sustragerea de la acestea. 

 

 

 

           Birou de presă 
al S. CEH-SA 

 


