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Consecventă principiului aplicării unui management responsabil în îndeplinirea misiunii asumate, 

conştientizează importanţa faptului că, uneori, o susţinere  financiară pentru o cauză nobilă sau  pentru un 

scop important, este vitală şi de aceea prin programele şi proiectele de responsabilitate socială (CSR) iniţiate, 

se implică activ în viaţa comunităţii, demonstrându-şi astfel statutul de "bun cetăţean". Rolul esenţial pe care 

TRANSGAZ îl are în domeniul energetic din România şi din Europa, se completează în mod firesc cu dorinţa 

acesteia de a veni în sprijinul nevoilor reale ale tuturor celor care contribuie permanent la bunul mers al 

activităţii sale. Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială  

are ca obiectiv creşterea permanentă a gradului de  responsabilizare a companiei faţă de salariaţi, acţionari, 

parteneri, comunitate şi mediu cât şi eficientizarea  impactului programelor "TRIPLE P  -  PROFIT, PEOPLE, 

PLANETTE" iniţiate în acest scop. Politica TRANSGAZ  în ceea ce priveşte responsabilitatea socială corporativă 

se bazează pe un set de principii care definesc această interacţiune dintre companie pe de o parte şi salariaţi, 

acţionari, parteneri, comunitate şi mediu, pe de altă parte. TRANSGAZ se implică în viaţa comunităţii atât prin 

acţiunile de sponsorizare și ajutoarele financiare umanitare acordate cât și prin proiectele de 

responsabilitate socială corporativă iniţiate începând cu anul 2010. Domeniile prioritare în care TRANSGAZ s-a 

implicat, se implică și se va implica din punct de vedere social sunt: sportul, dezvoltarea durabilă a comunităţii, 

educaţie, artă şi cultură, acţiuni umanitare, sănătate, mediu.  

În considerarea eforturilor depuse de către toţi factorii implicaţi în acţiunile de responsabilitate socială 

corporativă  derulate de SNTGN TRANSGAZ SA Medias, cu respect vă transmit aprecierile cuvenite pentru 

contribuţia adusă. 

 

 

Emil Florin Cosma 

DIRECTOR GENERAL 

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS 
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SUB MOTTO-UL:  

"O COMPANIE RESPONSABILĂ ESTE O COMPANIE A VIITORULUI" 

` 

În anul 2010, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș a derulat 4 proiecte CSR și anume: 

 "UN MEDIU MAI CURAT – PROIECTUL OLIMPIADA VERDE" – proiect derulat în parteneriat cu 
Primăria Mediaș și SC ECO-SAL SA Mediaș și adresat comunităţii locale – premiile acordate fiind în 
valoare totală de 3.000 lei; 

 "INVESTIM ÎN VIITOR" – proiect destinat elevilor de liceu cu rezultate deosebite la învăţătură, ai căror 
părinţi sunt angajaţi Transgaz și au venituri reduse comparativ cu situaţia lor familială, proiect 
constând în acordarea a 11 burse de merit în valoare 11.000 lei; 

 "HAND IN HAND" - proiect destinat elevilor din școlile generale cu rezultate deosebite la învăţătură, ai 
căror părinţi sunt angajaţi Transgaz și au venituri reduse comparativ cu situaţia lor familială, proiect 
constând în acordarea a 15 computere în valoare totală de 60.000 lei; 

 "PREMIUL ANUAL C.I.MOTAȘ" – proiect CSR destinat studenţilor și masteranzilor de la UPG Ploiești și 
ULB Sibiu – Facultatea de Inginerie HERMANN OBERTH, proiect care a constat într-un concurs de 
lucrări de cercetare știinţifică având ca temă "Studii privind lucrările de mentenanţă pe conducte sub 
presiune" și pentru care s-a acordat TROFEUL C.I.MOTAȘ și premii în valoare totală de 10.000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

Și pentru că, toate acestea au putut fi posibile cu sprijinul deosebit al Consiliului de Administraţie, 
reprezentanţilor AGA, conducerii generale și executive a TRANSGAZ, conducerii exploatărilor teritoriale, 
responsabililor de proiect CSR, tuturor instituţiilor administrative și școlare implicate, îmi permit a vă transmite 
tuturor mulțumiri sincere pentru că ați înțeles cât de important este să dăruiești și ați susținut și sprijinit în 
anul 2010 toate proiectele de responsabilitate socială derulate de SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ. 

Elisabeta Ghidiu 

DIRECTOR DIRECȚIA STRATEGIE ȘI MANAGEMENT CORPORATIV 

COORDONATOR PROIECTE CSR 
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CE ESTE RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ (CSR)?  

DE CE SUNT IMPORTANTE ACESTE ACȚIUNI ? 

 Contextul actual al dezvoltării economice, cât şi transformările la care sunt supuse organizaţiile în plan intern şi 
internaţional impun acestora schimbarea atitudinii clasice în raport cu rezultatele şi performanţele activităţii curente. 
Prin urmare, problematica socială a devenit o preocupare permanentă în desfăşurarea diferitelor acţiuni întreprinse. 

 În planul competitivităţii globale, evaluarea performanţelor sociale a generat apariţia conceptului de responsabilitate 
socială corporativă, concept relativ nou, dar care a conturat un pilon important al strategiei în afaceri.  

 Conform definiţiei date de Comisia Europeană, pentru a fi responsabilă social o companie trebuie să intregreze 
preocupările sociale şi de mediu în activităţile ei comerciale şi în interacţiunea cu factorii implicaţi, pe o bază voluntară; 

 Responsabilitatea socială corporativă (Corporate Social Responsability) vizează obţinerea succesului economic într-o 
manieră etică, cu respect faţă de comunităţi şi mediu, implicând valori morale asumate de companii, deasupra celor 
impuse de lege.  

 CSR reprezintă un aspect al guvernării corporative, prin intermediul căreia s-au iniţiat, la nivelul companiilor, o serie de 
acţiuni responsabile social, ce pot fi cuantificate în termenii sustenabilităţii şi ai performanţei durabile; 

 Standardele CSR (ISO 26000 – care nu este un standard de cerificare)reprezintă un nivel înalt de asumare a răspunderii 
şi, prin urmare, pe bună dreptate, este indicat să se vorbească despre realizările din acest domeniu. Atunci când o 
companie se angajează să fie performantă, răspunzând într-o cât mai bună măsură exigenţelor existente, succesul 
dobândit trebuie comunicat, pentru a se constitui într-un exemplu pentru ceilalţi membri ai comunităţii de afaceri, dar 
şi pentru societate în întregul ei.  

 Politica CSR este structurată în funcţie de modalitatea în care compania respectivă îşi aliniază valorile, respectiv 
aşteptările, la nevoile şi cerinţele societăţii, nu numai la cele ale partenerilor sau investitorilor, întrucât 
responsabilitatea socială corporativă nu înseamnă doar îndeplinirea unei datorii faţă de societate, ea aduce și un real 
avantaj concurenţial. Cu alte cuvinte, prin intermediul unor programe eficiente, companiile pot beneficia de avantaje 
precum: îmbunătăţirea imaginii de marcă, a procesului decizional şi al managementului de risc, motivarea angajaţilor, 
optimizarea şanselor de acces la capital; 

 Strategia acţiunilor CSR presupune crearea de relaţii profitabile pe termen lung, credibilitatea şi încrederea necesare 
unei companii în relaţiile sale cu acţionarii, salariaţii, partenerii de afaceri şi comunitate.  

 Ca efect, reputaţia companiei se regăsește pozitiv la nivelul profitabilităţii corporative, generând, în acelaşi timp, o 
situaţie din care au de câştigat ambele părţi, atât compania, cât şi comunitatea. 

 Pe măsură ce statele şi instituţiile internaţionale au conştientizat faptul că adoptarea principiilor de responsabilitate 
socială de către companii serveşte obiectivelor de dezvoltare durabilă, a apărut şi necesitatea adoptării unor standarde 
internaţionale pentru a defini ce înseamnă un comportament corporativ dezirabil.  

 Naţiunile Unite, Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică sunt trei dintre cele mai 
importante instituţii care s-au implicat în elaborarea unui cadru care să definească domeniul CSR-ului şi să stabilească 
indicatorii prin care poate fi evaluat în mod transparent.  

 Acest cadru, a fost însoţit de recomandări şi principii care să ghideze statele şi autorităţile locale în formularea de 
politici publice care să promoveze, să asigure şi să susţină programele şi proiectele iniţiate în acest scop. 

 Uniunea Europeană consideră CSR-ul drept un mijloc pentru atingerea obiectivului stabilit la Consiliul European de la 
Lisabona, din 2000 şi anume de a deveni "cel mai competitiv şi mai dinamic sistem economic din lume, capabil de a 
susține dezvoltarea economică prin slujbe mai multe şi o coeziune socială mai mare." 

 În acest sens, UE a elaborat un set de principii care vizează două dimensiuni ale relaţiei dintre companie şi comunitate, 
dimensiunea internă și dimensiunea externă și recomandă companiilor să integreze aceste principii în codurile de 
conduită şi să raporteze asupra modului în care le-au aplicat. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIUNEA INTERNĂ 

în relaţia directă cu angajaţii, companiile au responsabilitatea să: 

 asigure îmbunătăţirea calităţii vieţii angajaţilor la locul de muncă şi în afara acestuia; 

 minimizeze impactul activităţilor pe care le desfășoară asupra mediului și al resurselor umane; 

 sprijine financiar angajaţii care se află în dificultate (cazuri sociale deosebite, situaţie materială precară, ș.a) 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA UN DECENIU DE ACTIVITATE CA SOCIETATE DE SINE STĂTĂTOARE,  

 

ESTE UN EXEMPLU REAL AL ÎMBINĂRII REUȘITE A CELOR DOUĂ DIMENSIUNI, DEFINITE CONCEPTUAL ȘI 

CONTEXTUAL PRIN: TRADIȚIE, EXPERIENȚĂ, PROFESIONALISM, PERFORMANȚĂ ȘI RESPONSABILITATE 

SOCIALĂ CORPORATIVĂ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIUNEA EXTERNĂ  

 în relaţia cu comunitatea, toţi partenerii şi colaboratorii, companiile trebuie să:  

 sprijine dezvoltarea comunităţilor în care activează; 

 sprijine dezvoltarea sistemelor economice locale prin încheierea de parteneriate strategice; 

 protejeze şi să încurajeze, prin proiectele CSR implementate, protejarea mediului înconjurător 

 la nivel global. 
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POLITICA DE RESPONSABILITATE 
SOCIALĂ CORPORATIVĂ 

A SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ 

IN ANUL 2010 

 

 

MOTTO: "O COMPANIE RESPONSABILĂ 

ESTE O COMPANIE A VIITORULUI!" 

 

Înscriindu-se printre obiectivele societăţii în ceea ce priveşte strategia de modelare a business-ului de la unul 

pur economic spre unul economico–social, acţiunile de responsabilitate socială stabilite prin Programul de 

responsabilitate socială (CSR) pe anul 2010, sunt o dovadă certă a implicării permanente a TRANSGAZ in viaţa 

comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea. 

 

Imaginile grafice pentru proiectele CSR iniţiate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş în anul 2010 și grupate sub 

genericul "TRIPLE P – PROFIT, PEOPLE, PLANETTE" ne-a inspirat în a alege ca titlu pentru 

REVISTA CSR a TRANSGAZ, întocmai acest generic, pentru că el este expresia unităţii de substanţă și valoare a 

acţiunilor sociale în care TRANSGAZ Mediaș s-a implicat în anul 2010, dincolo de multe alte acţiuni sociale și 

umanitare desfășurate. 
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Întrucât „O COMPANIE RESPONSABILĂ ESTE O COMPANIE A VIITORULUI”, proiectele CSR desfăşurate în anul 
2010 au fost incluse în cultura organizaţională a companiei TRANSGAZ la toate nivelurile sale operaţionale şi 
reprezintă un stil aparte de a face business. TRANSGAZ doreşte să aplice în mod constant principiul 
parteneriatului social, economic şi cultural, demonstrând disponibilitatea de a acţiona într-o manieră etică, cu 
respect faţă de salariaţi, acţionari, comunitate şi mediu. Pentru că suntem printre cei care cred că sportul are 
puterea de a asigura armonia între corp şi minte, susţinem financiar atât întreaga activitate sportivă din 
Municipiul Mediaş și localităţile învecinate cât şi activitatea sportivă desfășurată la nivel naţional. 

TRANSGAZ împreună cu ROMGAZ sunt principalii susţinători ai Clubului Sportiv Gaz Metan Mediaș dar și ai 
acţiunilor sportive organizate și desfășurate de comunitatea locală, de alte cluburi școlare sportive locale, 
judeţene, naţionale. 

Suntem întotdeauna acolo unde este nevoie! De ce? Pentru că suntem parte a comunităţii în care funcţionăm 
şi vrem ca ea să se dezvolte durabil. 

Compania a susţinut prin ajutoare financiare lucrări de construcţie sau renovare a clădirilor instituţiilor de 
învăţământ, a lăcaşurilor de cult (mănăstiri, biserici), dar şi restaurări ale vestigiilor patrimoniului naţional. 

Credem în potenţialul tinerei generaţii şi investim continuu în educaţia acesteia. 

Prin proiectul de responsabilitate socială "Premiul Anual C.I.Motaş", compania a acordat sprijin financiar în 
construcţia educaţională a tinerei generaţii organizând un concurs de lucrări de cercetare ştiinţifică  în 
domeniul transportului de gaze naturale pentru studenţii și masteranzii facultăţilor de profil. Transgaz a 
susţinut și susţine prin acţiuni de sponsorizare activităţile și acţiunile instituţiilor școlare din Mediaș și 
localităţile învecinate. 

Prin cultură şi artă se asigură o dezvoltare perfectă şi egală a omului în toate privinţele şi de aceea susţinem 
financiar întreaga mişcare cultural artistică. 

Transgaz a sprijinit prin parteneriate, organizarea de spectacole de teatru şi balet, festivaluri de muzică şi 
dans, concursuri de creaţii artistice atât ale elevilor cât și  ale artiștilor consacraţi. 

TRANSGAZ se implică responsabil în acţiuni umanitare şi este permanent alături de cei care au nevoie reală de 
ajutor.  

Prin proiectele CSR "INVESTIM ÎN VIITOR" şi "HAND IN HAND", SNTGN TRANSGAZ SA a venit în sprijinul 
angajaţilor săi cu o situaţie materială mai puţin bună, dar ai căror copiii au rezultate foarte bune la 
învăţătură, participări la olimpiade judeţene și naţionale, la diverse activităţi extraşcolare, acordându-le 
acestora  burse de merit (pentru elevii de liceu) și  computere (pentru elevii de școli generale); 

În anul 2010, în cadrul campaniei umanitare iniţiate de Ministerul Economiei Comerţului și Mediului de 
Afaceri pentru întrajutorarea persoanelor afectate de inundaţii, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș  și salariaţii săi 
au derulat sub genericul "OAMENI PENTRU OAMENI" – o campanie umanitară prin care au acordat sprijin 
financiar în valoare de 1 milion euro persoanelor din judeţul Botoșani care au avut de suferit din cauza 
calamităţilor naturale (inundaţii, alunecări de teren,ș.a) dar și ajutoare constând în bunuri materiale. 

Ne ingrijim de sănătatea altora precum ne ingrijim de sănătatea noastră şi acordăm comunităţii locale sprijinul 
necesar pentru îmbunătăţirea condiţiilor din sistemul de sănătate iar salariaţilor TRANSGAZ ajutoare 
financiare pentru rezolvarea unor situaţii generate de grave probleme de sănătate. 

În anul 2010, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș a sprijinit SPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘ acordând acestuia 
sponsorizări în valoare de peste 300.000 euro, sprijin necesar susţinerii investiţiilor și asigurării necesarului 
de medicamente pentru urgenţe. 

Şi pentru că, cu toţii vrem să avem parte de un mediu înconjurător mai curat, TRANSGAZ, se implică activ în 
acţiunile comunităţii pentru un mediu mai curat şi mai sănătos.  
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Prin proiectul "OLIMPIADA VERDE", SNTGN TRANSGAZ SA în parteneriat cu SC ECO-SAL SA Mediaş şi PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI MEDIAŞ, prin Direcţia pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret, a implicat elevii tuturor unităţilor de 
învăţământ din oraş, inclusiv copiii din grădiniţe, în acţiuni specifice de ecologizare, demonstrând astfel că ne dorim 
cu toţii o viaţă sănătoasă şi un mediu mai curat şi de aceea ne preocupă tot ceea ce este în jurul nostru. 

 

FAPTELE BUNE MERITĂ RECUNOAŞTEREA PUBLICĂ 

ÎNTRUCÂT AU MAREA CAPACITATE DE A EDUCA 

PRIN PUTEREA EXEMPLULUI! 

 

.  
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ACȚIUNI DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ DESFĂȘURATE 

DE SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ ÎN ANUL 2010 

 În anul 2009, Consiliul de Administraţie și conducerea SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș au aprobat Politica CSR și 
Programul CSR, documente care stabilesc atât cadrul general cât și liniile de acţiune/implicare socială ale 
TRANSGAZ  în anul 2010; 

 Realizat în cadrul Direcţiei Strategie și Management Corporativ, Programul CSR al SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș  
pe anul 2010, a cuprins 5 proiecte de responsabilitate socială, astfel: 
 

1. INVESTIM ÎN VIITOR - Responsabil proiect - ADINA COSTEA 

         Scopul proiectului CSR 

Fidelizarea și motivarea salariaţilor Transgaz pe termen 
lung prin acordarea de sprijin financiar copiilor 
acestora, din învăţământul liceal, care au obţinut 
rezultate deosebite la învăţătură în anul școlar 2009 -
2010 iar venitul net pe membru de familie nu 
depășește 800 lei. 

 

 

 

  ÎNVĂȚĂTURA ÎNSEAMNĂ VALOARE IAR VALOAREA DĂ SENS VIEȚII! 

2. HAND IN HAND – Responsabil proiect – RALUCA COȚOVANU 

           Scopul proiectului CSR 

 Acordarea de sprijin informatic 

copiilor salariaţilor SNTGN TRANSGAZ 

SA care au rezultate deosebite la 

învăţătură în anul şcolar 2009-2010, 

iar venitul venit net pe membru de 

familie nu depăşeşte nivelul a 800 lei. 

 

 

 

NOI VĂ PREMIEM VALOAREA PENTRU CĂ VOI SUNTEȚI VIITORUL! 
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3. UN MEDIU MAI CURAT – OLIMPIADA VERDE – Responsabil proiect – RALUCA COȚOVANU 

 

Scopul proiectului: 

Educarea eco-civică atât a 
elevilor, cât şi a celorlalţi 
membri ai comunităţii în 
spiritul protejării mediului 
înconjurător. Prin acţiunile 
propuse se va urmări crearea 
unui curent de opinie favorabil 
dezvoltării conştiinţei ecologice 
a locuitorilor Municipiului 
Mediaş. În acest sens, se vor 
realiza parteneriate atât cu 
instituţiile şcolare, cât şi cu 
ONG-urile şi cu societăţile 
specializate din oraş (Ecosal), 

pentru promovarea acţiunilor 
de protejare a mediului şi 
sprijinirea comunităţii locale în 
asigurarea şi realizarea unui 
mediu mai curat. 

4.AZI- EU ȘI TU, MÂINE- TU ȘI EU – Responsabil proiect – ADINA COSTEA 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul 

proiectului CSR 

 

 

 

Promovarea imaginii companiei Transgaz în mediul universitar (companie modernă, deschisă tinerilor 

absolvenţi) în scopul cunoaşterii opţiunilor şi aşteptărilor viitorilor absolvenţi ai facultăţilor de profil tehnic, 

economic, juridic şi alte specializări din învăţământul de stat şi privat, în ceea ce priveşte formarea unei 

cariere profesionale într-o companie naţională. 

 

2

AZI –EU ŞI TU, MÂINE-TU ŞI EU
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5.PREMIUL ANUAL C.I.MOTAȘ - Responsabil proiect - MIRON NEAGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sloganul "Universităţi puternice pentru companii puternice", proiectul de responsabilitate socială s-a 
desfășurat sub forma unui concurs de lucrări știinţifice adresat studenţilor și masteranzilor de la Universitatea 
Lucian Blaga din Sibiu și de la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești, având ca temă "Studii privind realizarea 
lucrărilor de mentenanta pe conducte sub presiune", în scopul identificării de noi soluţii tehnice privind 
cercetarea și proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale. 

În realizarea proiectelor de responsabilitate socială corporativă, alături de conducerea statutară, 
administrativă, generală și executivă a SNTGN TRANSGAZ SA, de responsabilii coordonatori de proiect 
desemnaţi la nivelul central al companiei și menţionaţi mai sus, au fost implicaţi în aceste proiecte CSR și 
conducerea și responsabilii CSR de la nivelul celor 10 exploatări teritoriale, pentru a se putea asigura astfel o 
implicare totală și în același timp o gestionare corespunzătoare și eficientă a tuturor resurselor angajate în 
aceste proiecte.  

Coordonarea Programului de Reponsabilitate Socială Corporativă al SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș fost 
asigurată de ELISABETA GHIDIU - Director DIRECȚIA STRATEGIE ȘI MANAGEMENT CORPORATIV. 

Valoarea resurselor financiare necesare realizării proiectelor CSR pentru anul 2010 a fost bugetată la suma 
de 90.000 lei din care efectiv pentru cele 4 proiecte realizate s-a utilizat suma de 85.000 lei. 

Pentru mai multe detalii despre aceste proiecte CSR (scop, public ţintă, acţiuni desfășurate, perioada, nivelul de 
implicare, campania de promovare, galerie foto, feed-back participanţi, buget proiect, responsabili proiect, 
sugestii/aprecieri primite, mod de evaluare al proiectelor) puteţi obţine accesând pagina web a companiei: 
www.transgaz.ro/link /responsabilitate socială. 

 

 

 

 

http://www.transgaz.ro/link
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PROIECTELE CSR 2010 – SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ - ÎN IMAGINI 

  HAND IN HAND 
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Câștigătorii desemnaţi în cadrul Proiectului CSR - HAND IN HAND  

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

EXPLOATAREA 
TERITORIALĂ 

CANDIDATUL  
CÂŞTIGĂTOR 

Liceul/Şc.Gen Clasa Localitatea 

1 ARAD Kazomir Emil Sc.Gen.Fântânele VIII Fântânele 

2 BACĂU Zaharia 
Cosmin 

Şc.Gen Hatmanul 
Şendrea 

V Dolheşti 

3 BRAŞOV Petö  Sandor 
Csaba 

Şc.Gen. Gaal Mózes VIII Baraolt 

4 BRĂILA Ungureanu 
Delia 

Şc.Gen.Ştefan cel 
Mare 

VII Vaslui 

5 BUCUREŞTI Radu Ioana Şc.Gen. cu clasele I -
VIII 

V Cornu  de 
Jos 

6 CLUJ Dohan Tabita 
Iaela 

Şc.Gen. Lucian Blaga VIII Ocna 
Mureş 

7 CONSTANȚA Feta  Miray 
Alev 

Gr.Şc. C.Brătescu VII Isaccea 

8 TRANZIT 
CONSTANȚA 

Zibileanu 
Florina  

Gr.Şc. C.Brătescu VI Isaccea 

9 CRAIOVA Bazgă Adriana Potcoava VIII Potcoava 

10 MEDIAŞ Platon Marian Greco Catolic Sf.Vasile 
cel Mare 

VIII Blaj 

11 DIRECȚIA 
DISPECERIZARE 
BUCUREŞTI 

Ailincăi 
Alexandru 

Şc.Gen.nr. 156 V  Bucureşti 

12 SEDIUL CENTRAL 
TRANSGAZ 

Vandor 
Nicolae 

Şc. Gen. Mihai 
Eminescu 

V Mediaş 

13 SEDIUL CENTRAL 
TRANSGAZ 

Fodor 
Andreea 

Şc.Gen. nr.4 VIII Mediaş 

14 SEDIUL  CENTRAL 
TRANSGAZ 

Bobeş Cristina Şc.Gen. George Popa VIII Mediaş 

15 SEDIUL CENTRAL 
TRANSGAZ 

Laurenţiu 
Irina 

Şc.Gen.nr.4 V Mediaş 
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INVESTIM ÎN VIITOR 
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Câștigătorii desemnaţi în cadrul Proiectului CSR 

INVESTIM ÎN VIITOR 

 

 

Nr. 
crt. 

EXPLOATAREA 
TERITORIALĂ 

CANDIDATUL  
CÂŞTIGĂTOR 

Liceul Clasa Localitatea 

1 ARAD Demian 
Daniel 

Sigismund 
Toduţa 

X Cluj Napoca 

2 BACĂU Olaru 
Anamaria 

CN Costache 
Negruzzi 

XI Iaşi 

3 BRAŞOV Chiric Bianca Colegiul Radu 
Negru 

X Făgăraş 

4 BRĂILA Podaşcă 
Simona 

Teoretic Spiru 
Haret 

XII Tecuci 

5 BUCUREŞTI Ghinea Lavinia Colegiul Nicolae 
Grigorescu 

X Câmpina 

6 CLUJ Dohan 
Daniela  

Colegiul Titu 
Maiorescu 

XII Aiud 

7 CONSTANȚA Bădică Ana CN de Arte 
Regina Maria 

IX Constanţa 

8 TRANZIT 
CONSTANȚA 

Brăcăcel 
Mădălina 

Gr.Sc. 
C.Brătescu 

X Isaccea 

9 CRAIOVA Dinu Vlad Colegiul Sportiv 
Petrache Trişcu 

IX Craiova 

10 MEDIAŞ Tar Csaba Teologic Berde 
Mózes 

IX Cristuru 
Secuiesc 

11 DIRECȚIA 
DISPECERIZARE 
BUCUREŞTI 

Popa Ioan 
Andrei 

Colegiul 
Naţional Sfântul 
Sava 

X Bucureşti 

 

 

În considerarea aprecierii implicării în Proiectele de Responsabilitate Socială (CSR) pe anul 2010,  

"INVESTIM IN VIITOR" şi "HAND IN HAND", conducerea  SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş a decis să 

premieze cu câte 100 lei şi pe ceilalţi 45 de candidaţi care nu au obţinut premiile înscrise în cele 2 

proiecte, după cum urmează: 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

EXPLOATAREA 
TERITORIALĂ 

Proiectul 
HAND IN HAND 

Proiectul 
INVESTIM ÎN 

VIITOR 

1 ARAD Neag  Marina 
Stanc Sebastian 

Frâncu Tatiana 
Mihuţ Alexandra 

2 BACĂU Ghirvu Nina 
Manasă Mădălina 
Mateuţă Răzvan 
Vancea Oana 

Fărcaş Mihail 

3 BRAŞOV Boboia Ionuţ 
Mureşan Alexandra 
Dateş Adela 
Stoichiţ Camelia 
Cuzuioc Ştefana 
Cuzuioc Ioana 

 

4 BRĂILA Aldea Gabriel 
Gavrilei Cosmina 

Pânzaru Andreea 

6 CLUJ Trifoi Roxana 
Mătieş Andreea 
Jósza Robert 
Vanca Carmen  
Aron Amalia 

Stoian Alexandra 
Szava Rebeca 
Dohan Camelia 

7 CONSTANȚA  Curcă Mădălina 

8 TRANZIT 
CONSTANȚA 

Druţu Georgiana 
Zibileanu Elena 
Urziceanu Cosmin 
Druţu Andreea 
Dogaru Aura 

Gerea Bogdan 
Manascurtă 
Georgiana 

9 CRAIOVA Bazgă Ileana 
Postelnicu Ioana 

Hoară Mihaela 
Cimpocă Andreea 

10 MEDIAŞ Istrate Lavinia 
Tatu Diana 

 

11 DIRECȚIA 
DISPECERIZARE 
BUCUREŞTI 

Toma Patricia  

12 SEDIUL CENTRAL 
TRANSGAZ 

Kovacs Paula 
Bărbat Paul 
Pădurean Cristina 
Schüller Christine 
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UN MEDIU MAI CURAT – OLIMPIADA VERDE 
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În cadrul Proiectului de Responsabilitate Socială „Un Mediu Mai Curat”, SNTGN TRANSGAZ SA, în parteneriat cu 
Societatea ECO-SAL SA Mediaş şi Primăria Municipiului Mediaş, prin Direcţia pentru Cultură, Sport, Turism şi 
Tineret, a organizat în perioada 5-10 iunie 2010 prima ediţie a evenimentului „Olimpiada Verde”.  

Având ca temă viitorul mediului înconjurător în contextul schimbărilor climatice, scopul acestui eveniment a 
fost sensibilizarea conştiinţei ecologice a locuitorilor oraşului, în special a celor tineri şi dezvoltarea unui curent 
favorabil în privinţa protejării mediului în care trăim şi ne desfăşurăm activitatea. 

Sub sloganul „Împreună pentru un mediu mai curat”, organizatorii au implicat elevii tuturor unităţilor de 
învăţământ din Municipiul Mediaş, inclusiv copiii din grădiniţe şi, prin intermediul acestora, şi-au propus să 
încurajeze un stil bazat pe grija şi respectul pentru mediu. 

Olimpiada Verde a debutat cu parada costumelor realizate de elevi din materiale reciclabile, manifestare care 
s-a desfăşurat pe arterele principale ale oraşului: Str.Mihai Eminescu – Turnului – I.G.Duca – Unirii – St.L.Roth – 
Petofi Şandor – Piaţa Regele Ferdinand I. Programul Olimpiadei a cuprins următoarele activităţi: 

• o expoziţie de desene cu tema „E sănătos să fii verde”, expoziţie realizată de elevii claselor I-IV şi V-VIII; 
• o expoziţie de obiecte realizate din materiale reciclabile, organizată de elevii claselor V-VIII şi IX-XII; aceste 
două expoziţii au avut loc în holul mare al Primăriei, obiectele şi desenele expuse putând fi admirate de 
medieşeni pe întreaga perioadă a Olimpiadei; 
• un concurs de eseuri pe tema „Viitorul Verde al Terrei prin ochii tăi”, concurs adresat elevilor de liceu; 
prezentarea eseurilor selectate şi premierea elevilor a avut loc în sala de conferinţe a bibliotecii municipale; 
lucrările au fost evaluate în funcţie de anumite criterii cum ar fi originalitatea, argumentarea temei, propunerile 
expuse în vederea realizării unui mediu mai curat şi respectarea condiţiilor de tehnoredactare; eseurile 
declarate câştigătoare de comisia de evaluare au fost publicate ulterior în ziarul local „Monitorul de Mediaş”; 
• un spectacol cu tema „Viitorul Verde al Planetei”, realizat de copiii grădiniţelor din oraş de Ziua Mediaşului 
Verde; aceştia au pregătit un program artistic original, alcătuit din scenete scurte, recitarea unor poezii şi 
cântecele la cinematograful Mediensis; 
• acţiuni de voluntariat ce au constat în informarea cetăţenilor în legătură cu modalitatea corectă de 
colectare selectivă a deşeurilor (prin plasarea voluntarilor în punctele strategice din oraş), dar şi igienizarea, 
curăţarea şi reamenajarea Aleii Greweln din oraş.  
Aceste activităţi s-au desfăşurat fără incidente şi s-au încadrat în bugetul stabilit iniţial (3.000 lei). Totuşi, au 
existat unele mici modificări legate atât de locaţiile în care au avut loc, cât şi de numărul elevilor prezenţi la 
unele acţiuni. Cu toate acestea, proiectul şi-a atins scopul urmărit; materialele promoţionale transmise – cărţi 
poştale, flyere, afişe – au fost utilizate în mod eficient, mesajul fiind propagat şi către alte categorii de public, 
interesate de tema protecţiei mediului înconjurător.  
Feed-back-ul persoanelor implicate şi a publicului ţintă a fost unul pozitiv, tuturor elevilor fiind acordate premii 
şi diplome de participare. 
De asemenea, canalele media alese pentru propagarea mesajului campaniei de promovare au fost eficiente, 
presa locală catalogând acest proiect drept o iniţiativă lăudabilă din partea SNTGN TRANSGAZ SA, manifestarea 
fiind una în premieră în oraşul nostru. 

În ceea ce priveşte modalitatea de optimizare a procesului de organizare al unor astfel de proiecte CSR, s-au 
primit următoarele sugestii: 

• parada costumelor realizate din materiale reciclabile să devină o tradiţie în cadrul evenimentului „Olimpiada 
Verde”, desfăşurându-se la fiecare ediţie a acesteia;  

• pentru manifestarea menţionată mai sus, s-a propus pentru defilare crearea unui imn specific, cu mesaj 
ecologist, prin intermediul căruia mesajul proiectului să fie cât mai „vizibil”; 

• în scopul realizării unui grad ridicat de socializare între companie şi publicul implicat în această campanie, 
pentru acţiunile de voluntariat ar fi indicat să se confecţioneze tricouri şi şepci personalizate cu imaginea 
proiectului; 
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• întrucât anul 2011 reprezintă anul european al voluntariatului, se propune implicarea cât mai multor 
angajaţi Transgaz în astfel de acţiuni ecologiste de voluntariat corporativ.  

Proiectul Olimpiada Verde iniţiat de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș s-a bucurat de un real succes în rândul 
medieşenilor și ca urmare el a fost inclus în calendarul acţiunilor social-culturale ale oraşului, urmând să se 
desfăşoare în fiecare an, la începutul lunii iunie. Tot în cadrul acestui proiect, consilierii locali au fost de acord 
cu desemnarea în a treia zi a Olimpiadei a Zilei Mediaşului Verde, zi ce oferă prilejul cetăţenilor să devină 
beneficiarii unui oraş mai curat. 

 

 

Proiectul de responsabilitate socială  

UN MEDIU MAI CURAT –OLIMPIADA VERDE  

a fost premiat în luna decembrie 2010 

 în  cadrul GALEI GREEN  

organizată de  

FINMEDIA BUCUREȘTI 

 

OLIMPIADA VERDE ÎN IMAGINI

10 iunie 2010

10 iunie 2010

5 iunie 2010

7 iunie 2010

7 iunie 2010

8 iunie 2010

5 iunie 2010

9 iunie 2010

9 iunie 2010
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PREMIUL ANUAL 

C.I.MOTAŞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Pornind de la realitatea evidentă că tinerii reprezintă viitorul societăţii noastre şi că recompensând 
eforturile pe care aceştia le depun pentru a deveni mai buni şi mai competitivi, implicit îi ajutăm să se 
formeze ca oameni şi îi motivăm să continue să se perfecţioneze şi să evolueze ca adevăraţi profesionişti 
şi specialişti în domeniul gazier asigurând prin urmare progresul societăţii a cărei parte integrantă 
suntem.  
 

 Sub sloganul "Universităţi puternice pentru companii puternice", proiectul de responsabilitate socială 
"Premiul Anual C. I. Motaş" s-a desfăşurat sub forma unui concurs de lucrări ştiintifice adresat 
studenţilor şi masteranzilor de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi de la Universitatea de Petrol şi 
Gaze Ploieşti, având ca temă "Studii privind realizarea lucrărilor de mentenanţă pe conducte sub 
presiune", în scopul identificării de noi soluţii tehnice privind cercetarea şi proiectarea in domeniul 
transportului de gaze naturale. 

 

 
 Proiectul CSR "Premiul Anual C.I.Motaş" desfăşurat în perioada martie –noiembrie 2010 s-a aflat la 

prima sa ediiţie şi va continua şi în anul 2011; 
 

 Trofeul "Premiul Anual C I Motaş" împreună cu premiile în valoare totală de 10.000 lei reprezintă o 
recunoaştere reală a valorii ştiinţifice a lucrărilor desemnate câştigătoare şi în acelaşi timp o apreciere a 
efortului celor care prin învăţătură, implicare şi responsabilitate doresc să continue tradiţia celor ce 
desfăşoară activitate în sectorul gazier şi a cărui emblemă este numele lui C.I.Motaş. 

 

 
 Acest proiect, derulat de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş în cadrul proiectelor sale de responsabilitate 

socială pe anul 2010 este o realitate certă a faptului că în atenţia managementului companiei stă crezul 
acestuia în potenţialul viitoarei generaţii de gazişti iar investiţia în educaţia acesteia răspunde 
dezideratului politicii TRANSGAZ de implicare socială  

 

"O COMPANIE RESPONSABILĂ ESTE O COMPANIE A VIITORULUI". 
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Câştigătorii concursului PREMIUL ANUAL C.I.MOTAŞ desemnaţi pe data de 24 noiembrie 2010 au fost: 

LOCUL 
NUMĂR PUNCTAJ  NUMELE  ŞI PRENUMELE UNIVERSITATEA PREMIUL  

LUCRARE LUCRARE CANDIDATULUI    ACORDAT 

TROFEU 
+ 5000 LEI 

3 
 

249.44 
 

COZMA (OSTAPOVICI) 
ILEANA 

 

"LUCIAN BLAGA" 
 

FACULTATEA DE 
INGINERIE 
HERMANN 

OBERTH  
SIBIU 

TROFEU 

5000 lei 

PREMIUL I 9 214.34 CHIURTU IULIAN LEONTIN ULB SIBIU 2500 lei 

PREMIUL II 7 203.90 LUPU ADRIANA TEODORA ULB SIBIU 1500 lei 

PREMIUL III 8 201.20 BĂRBULESCU SORIN ULB SIBIU 1000 lei 

5 1 196.04 HALMACIU ADRIAN ULB SIBIU Participare 

6 11 175.10 LEMNARU DANIEL ULB SIBIU Participare 

7 5 145.50 CHINZĂLUC ANCA ULB SIBIU Participare 

8 4 144.50 TALPOŞ LAURA ULB SIBIU Participare 

9 12 140.02 SIMESCU IOANA ULB SIBIU Participare 

10 6 136.90 LALU IULIA MARIA ULB SIBIU Participare 

11 13 132.96 AVRAMESCU GABRIEL UPG PLOIEŞTI Participare 

12 14 127.20 CÎRDEI DANA UPG PLOIEŞTI Participare 

13 10 125.96 CÂNDEA SIMION ULB SIBIU Participare 

14 2 123.80 TODORAN FLORIN VASILE ULB SIBIU Participare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL UNIVERSITAR “LUCIAN BLAGA”MEDIAS
UNIVERSITATEA DE PETROL SI GAZE PLOIESTI

UNIVERSITATI PUTERNICE PENTRU COMPANII PUTERNICE STRONG UNIVERSITIES FOR STRONG COMPANIES
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RUBRICA RESPONSABILULUI DE PROIECT 

ADINA COSTEA – Responsabil proiect CSR – INVESTIM ÎN VIITOR 

Proiectul „Investim în viitor” mi-a captat interesul şi ulterior entuziasmul pentru ca mi-a dat posibilitatea 

de a extinde dimensiunea preocupărilor mele profesionale într-o arie mai puţin explorată până în acel 

moment. Faptul că finalitatea muncii tale se concretizează în ajutorul direct oferit unor tineri mai puţin 

răsfăţati de soartă, dar foarte inteligenţi şi ambiţioşi, te motivează extraordinar.  În dezvoltarea acestui 

proiect am lucrat cu responsabilii CSR din Exploatările Teritoriale, o echipă extrem de inimoasă care a 

răspuns cu o mobilizare neaşteptată la acest prim program de responsabilitate socială. Emulaţia a fost 

extraordinară, toţi ne-am implicat cu sufletul în proiect şi la final .....festivitatea de premiere,satisfacţia 

unică de a urmări chipurile emoţionate şi fericite ale premianţilor, lacrimi în ochii vorbitorilor, totul a 

contribuit la o adevărătă sărbătoare a bucuriei sincere de a dărui. La încheierea festivităţii toţi 

responsabilii CSR aveau o singură întrebare rostită cu cel mai sincer entuziasm : „Continuăm programul 

de responsabilitate şi în 2011?”.  

Şi eu la fel ca ei îmi doresc să continuăm aceste acţiuni în anii care vin, atât pentru angaţi cât şi pentru 

comunitate, pentru că o companie puternică cum este Transgaz are datoria morală de a fi  şi o companie 

responsabilă. Compania face parte dintr-o comunitate, îşi obţine resursele din acea comunitate, angajaţii, 

clienţii şi partenerii săi de afaceri fac parte din acea comunitate şi ajută compania să se dezvolte, iar 

compania trebuie să dea ceva înapoi comunităţii din ceea ce primeşte. Şi pentru a demonstra că într-adevăr 

primim mult, vă redau aici fragmente din scrisorile unor tinere câştigătoare ale proiectului INVESTIM ÎN 

VIITOR:  

“A vorbi despre viitor este echivalent cu a destănui tainele existenţei fiecărei persoane. Astfel între prezent 

şi viitor se instituie o relaţie de interdependenţă. În opinia mea, existenţa momentului actual şi cunoaşterea 

lui fac posibilă întrezărirea viitorului.. În primul rând, proiectul „Investim în viitor” mi-a oferit şansa de a 

mă cunoaşte mai bine şi implicit de a-i cunoaşte pe cei din jurul meu. În acest sens, implicarea mea în 

această activitate m-a ajutat să-mi amplific încrederea în propriile forţe şi totodată mi-a dat puterea să lupt 

pentru a face ca visele mele să devină realitate....Faptul că mă aflu printre căştigători mă ambiţionează şi 

mă face să devin mai responsabilă atât cu viitorul meu cât şi cu cel al ţării în care trăiesc. (....) În concluzie, 

vreau să mulţumesc pentru premiile acordate, dar şi pentru că mi-aţi oferit ocazia de a vă cunoaşte, acesta 

fiind un prim pas spre colaborare." Simona Podaşcă, Liceul Teoretic "Spiru Haret", Tecuci 

"Sunt Ana Badica, elevă la Colegiul de Arte Regina Maria din Constanţa. Sunt unul din tinerii carora 

conducerea Transgaz le-a acordat încrederea . Mulţumesc tuturor celor implicati în acest proiect şi sper ca 

această "investitie in viitor " sa fie cat mai profitabilă pentru România. Peste câteva zile voi fi elevă la 

Liceul Dinu Lipatti din Bucuresti si nu voi uita că la acest început de drum o echipa de OAMENI mi-a 

fost alături." 
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     RALUCA COȚOVANU – Responsabil proiecte CSR 

HAND IN  HAND  ŞI OLIMPIADA VERDE 

 
ÎMPREUNĂ REALIZĂM PERFORMANŢA! 

Mărturisesc că sunt de acord cu teoria conform căreia, într-o companie, cea mai importantă resursă este  

reprezentată de oameni, de angajaţii acesteia. Este cert faptul că o companie are succes atunci când 

salariaţii sunt mulţumiţi, loiali şi implicaţi în activitatea pe care o desfăşoară. SNTGN TRANSGAZ SA a 

fost tot timpul alături de angajaţii săi, susţinând familiile acestora aflate în dificultate (cazuri medicale 

deosebite, probleme sociale) prin acordarea de sprijin financiar. Faptul că Transgaz iniţiază proiecte de 

responsabilitate  socială adresate angajaţilor reprezintă o dovadă în plus că sunt trataţi cu respect, 

responsabilitatea faţă de aceştia fiind o componentă importantă a strategiei de dezvoltare a societăţii 

Transgaz. Prin proiectul „Hand in Hand” salariaţii, chiar daca nu au putut participa toţi la acest proiect 

sau copiii lor nu au fost câştigători, cu toate acestea consider că au conştientizat că sunt parte a unei 

companii care se preocupă de ei şi de comunitate. Festivitatea de premiere a fost un moment foarte 

emoţionant pentru toată lumea, atât pentru salariaţi , pentru copii, dar şi pentru conducerea Transgaz. 

Bucuria sinceră de a dărui şi, implicit, de a ajuta, a fost apreciată ca atare, copiii participanţi 

manifestându-şi entuziasmul şi mândria de a fi participat la un astfel de proiect. Mai jos sunt câteva dintre 

mesajele trimise de aceştia: 

  Un merit al muncii, un merit al vieţii 

Fiecare om ştie că prin muncă şi prin perseverenţă poate deveni ceva în viaţă. Dar chiar şi de mici, noi, 

elevii, trebuie să fim apreciaţi. Această ocazie mi-a demonstrat că  adulţii,  chiar şi cei mai importanţi dintre 

ei, se gândesc la viitorul ţării noastre. Când  am aflat de acest proiect CSR mi-am dat seama că şi noi, fiind 

mici şi modeşti, putem consolida cât mai bine clădirea viitorului României. Mi s-a părut o şansă oportună 

de a cunoaşte oameni noi şi de a lega prietenii. Organizarea proiectului a fost foarte bună, ochind cele mai 

exacte puncte ale elevului. Fiecare candidat, printre care şi eu, avea mari emoţii şi se gândea “Oare cum va 

fi?”, “Ce se va întâmpla la momentul respectiv?”. Dar iată că timpul a trecut şi am ajuns şi la mult 

aşteptata festivitate de premiere. Intrând în acea imensă clădire, mi-am dat seama că nu e un lucru oarecare 

să păşeşti în ea şi să porţi conversaţii cu fel de fel de oameni importanţi. S-a adunat toată lumea în sala de 

consiliu şi aşteptam momentul înmânării premiilor cu sufletul la gură. Toţi cei cinci colegi care ne-am 

adunat la Mediaş aveam nişte emoţii foarte puternice în frunte cu reprezentanta Brăilei, prietena noastră 

care ne-a însoţit pe tot parcursul călătoriei, doamna Irina. După câteva minute de aşteptare începe 

festivitatea de premiere şi uşor,uşor emoţiile se risipesc în bătaia vântului nervos de afară.  
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Nici nu ne dădeam seama ce s-a întâmplat mai exact, dar toată lumea era bucuroasă şi mândră de viitorul 

poporului român. Vizitând puţin din oraşul Mediaş am remarcat bunătatea şi amabilitatea oamenilor care, 

în ciuda vremii răcoroase, ei au un suflet cald. Iată că a sosit şi vremea plecării, îndreptându-ne spre 

Sighişoara pentru a vizita cetatea care ne-a impresionat pe toţi. În final, mi-aş dori ca acesta să fie doar 

începutul şi să continuăm să scriem în cartea de basme a Transgazului. Aş dori să mulţumesc companiei 

SNTGN TRANSGAZ SA pentru încrederea acordată, având onoarea să scriu acestă pagină de poveste 

chiar de pe calculatorul câştigat prin programul HAND IN HAND pe 1 septembrie 2010.    

Cu sinceritate, 

Ungureanu Delia 

Şcoala generală “Ştefan cel Mare” Vaslui 

"Ne bucurăm că am avut şansa de a-i cunoaşte pe cei mai importanţi oameni din sediul Transgaz prin 

intermediul invăţăturii.Cu ajutorul invăţăturii putem ajunge departe. Când am aflat de proiectul CSR, am 

fost foarte bucuroasă că avem posibilitatea de a merge la sediul Transgaz din Mediaş şi că îi putem 

cunoaşte pe oamenii care au participat la acest proiect si care ne-au dat această şansă. Atunci când am 

ajuns în faţa imensei clădiri Transgaz alături de colegii mei şi de doamna Irina, reprezentanta Brăilei care 

ne-a insoţit, am fost încântată, dar în acelaşi timp foarte emoţionată. Am avut cu toţii mari emoţii deoarece 

nu ştiam ce se va întâmpla. Încă nu îmi venea a crede că sunt acolo, alături de prietenii mei, de doamna 

Irina şi de toţi oamenii care ne zâmbeau şi ne făceau poze. Ne bucuram atunci cand ne uitam la doamna 

Irina si vedeam cât de mândră este de noi şi ne spunea că suntem nişte copii ,,frumoşi, deştepţi, dar mai ales 

modeşti”:)) După încheierea festivităţii am vizitat puţin oraşul Mediaş care este foarte frumos, un oraşel 

medieval, unic şi foarte captivant. Doamna Irina ne-a vorbit despre toată istoria oraşului, de la atestare şi 

până în prezent. În drum spre casele noastre, ne-am oprit şi în Sighişoara. Acolo am văzut Cetatea care era 

foarte frumoasă şi încărcată de istorie şi iar ne-a fost ghid doamna Irina, care pare a locului, aşa trăieşte cu 

emoţie fiecare eveniment trecut şi petrecut aici. Am facut multe poze ca să le avem ca amintire. Mi-a fost 

greu să mă despart de locul acela minunat, dar mai ales de prietenii mei şi de doamna Irina, care au fost 

alături de mine.În final, aş dori să le mulţumesc tuturor: în primul rând celor care au avut ideea acestor 

proiecte, companiei SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş pentru sprijinul acordat, doamnei Irina care ne-a fost 

cea mai bună prietenă şi colegilor mei de care mi-a fost greu să mă despart!" 

Cu deosebită stimă, 

Gavrilei Cosmina,, Grup Şcolar Industrial", Mărăşeşti 
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PENTRU CĂ E SĂNĂTOS SĂ FII VERDE! 

„Dacă te gândeşti la anul următor, 
însămânţează pământul.  

Dacă te gândeşti la următorii zece ani, 
plantează un copac.  

Dacă te gândeşti la următorii o sută de ani, 
educă oamenii.”  

                                               (Proverb chinezesc) 

Acest citat rezumă în mod sugestiv motivele 

pentru care m-am implicat în proiectul de 

responsabilitate socială  „Olimpiada Verde”.  

Practic, am plecat de la premisa că educaţia ecologică trebuie să înceapă de la vârste fragede.  

Prin urmare, împreună cu organizatorii, am implicat în această competiţie elevii tuturor unităţilor de învăţământ 

din Municipiul Mediaş. Prin intermediul acestora, am încurajat un stil de viaţă bazat pe grijă şi respect faţă  de 

mediul înconjurător, iar acţiunile desfăşurate au avut ecou în rândul cetăţenilor.  

Este unanim recunoscut faptul că fiecare dintre noi simte impactul schimbărilor climatice.  

În ultimii ani, din păcate, am fost cu toţii martorii utilizării intense a resurselor naturale, a creşterii poluării şi, 

implicit, a degradării mediului. Cu toate că majoritatea  oamenilor înţeleg gravitatea situaţiei şi spun că sunt 

hotărâţi să protejeze natura, prea puţini reuşesc să acţioneze  conform principiilor declarate.  

În acest context, sunt de părere că unele companii pot interveni şi pot avea un rol major în a le oferi posibilitatea să 

facă într-adevăr ceva care să conteze. Personal, organizarea evenimentului „Olimpiada Verde”nu a reprezentat doar 

o atribuţie de serviciu, ci o oportunitate de a participa la acţiuni specifice de ecologizare, o ocazie de a demonstra 

că, prin eforturi conjugate, învăţăm să respectăm mediul şi să apreciem eforturile care se fac pentru protejarea şi 

conservarea acestuia.  

Adresez pe această cale mulţumiri tuturor participanţilor în proiect şi, totodată, îmi exprim speranţa că pentru 

ediţiile viitoare numărul acestora va fi mai mare, atât la concursurile organizate, cât şi la activităţile de 

voluntariat. 

 

 

În considerarea sensibilizării conştiinţei ecologice a locuitorilor Municipiului Mediaş, în special pe
cea a tinerilor şi dezvoltarea unui curent favorabil în privinţa protejării mediului înconjurător,
mediu în care respirăm, trăim şi muncim, acest proiect CSR a cuprins o serie de acţiuni
desfăşurate sub egida primei ediţii a OLIMPIADEI VERZI, eveniment iniţiat şi organizat de SNTGN
TRANSGAZ SA Mediaş în parteneriat cu SC ECO-SAL SA Mediaş şi Primăria Municipiului Mediaş.
Partenerii media ai evenimentului sunt înscrişi pe afisul evenimentului prezentat mai jos.
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MIRON NEAGU – RESPONSABIL PROIECT PREMIUL ANUAL C.I.MOTAŞ 

 

Motivaţia si Responsabilitatea rolului de gestionar al proiectului:  

Premiul Anual C.I.Motaş. 

Mărturisesc că am fost plăcut surprins să constat că mi-a fost alocat poiectul care părea din faşă a fi cel mai 

vast prin abordarea şi implicarea în derularea lui a celor doua universităţi de prestigiu:  

Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti şi Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu.  

Dedicarea proiectului către studenţii din anul terminal  al celor doua universităti mi-a prilejuit reluarea 

contactului atât cu generaţia studenţiei cât şi cu cadrele universitare, mediul de excelenţă specific atât de special 

în raport cu automatismul vieţii cotidiene.  

A fost o reală plăcere colaborarea cu cei 14 studenţi înscrişi în competiţie, observând îndeaproape emoţia 

concursului, preocuparea pentru perfecţionare, atingerea ţelului propus şi de ce nu ambiţia obţinerii premiului 

CEL MARE!.  

În dialogurile purtate cu ei, i-am invitat la critica constructivă a condiţiilor propuse de către noi pentru acest 

concurs în vederea îmbunătăţirii acestora pentru ediţia următoare, considerând esenţial ca acest proiect să 

genereze competiţie ştiinţifică, selectarea de valori, orientarea spre ramura noastră de activitate.  

Apreciez că derularea proiectului, constituie premiza pentru implementarea în perspectivă a unei strategii în 

domeniul resurselor umane prin care să se focalizeze interesul TRANSGAZ spre “vârfurile” valorice ale 

Instituţiilor Universitare din România şi nu numai. 

Consider că prima ediţie a proiectului a fost o reusită prin toţi factorii care s-au implicat: conducerea Transgaz, 

reprezentanţi ai celor doua Instituţii Universitare, studenţi, îndrumători, specialiştii din comisia mixtă de 

verificare a lucrărilor - ceea ce mă determină să mă îndrept cu încredere spre ediţia a II a de anul viitor a 

proiectului “Premiul Anual C.I.Motaş”. 
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RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ȘI SPONSORIZAREA  

PRACTICI DE SUSȚINERE DE CĂTRE SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ  

      A COEZIUNII SOCIALE, A SUSTENABILITĂȚII LA NIVELUL COMUNITĂȚII LOCALE ȘI NAȚIONALE 

Prin strategia de comunicare şi responsabilitate socială corporativă Transgaz îşi stabileşte obiectivele strategice şi 
modalităţile de implementare a acţiunilor concrete de relaţii publice, comunicare internă şi externă, de responsabilitate 
socială, astfel încât acestea să vină  în sprijinul îndeplinirii obiectivelor strategice de dezvoltare si modernizare ale 
companiei.  

Se urmăreşte astfel, realizarea unei comunicări eficiente în ceea ce priveşte scopul, misiunea şi valorile fundamentale 
ale Transgaz, o informare publică corectă şi transparentă in ceea ce privește  rezultatele activităţilor companiei, care din 
anul 2008 este şi un important emitent de valori mobiliare pe piaţa de capital din România 

SNTGN Transgaz SA Mediaș a elaborat strategia de comunicare şi responsabilitate socială corporativă pentru anul 
2011 având la bază considerente precum: 

 principiul  creşterii eficienţei actului de management corporativ prin aplicarea celor mai bune practici 
în materie de comunicare și CSR; 

 îmbunătăţirea şi perfecţionarea relaţiilor de comunicare organizaţională internă şi externă, astfel încât 
compania să facă faţă cu succes regulilor jocului concurenţial şi provocărilor determinate de un mediu 
în continuă schimbare; 

 creșterea competitivităţii business-ului companiei, a vizibilităţii și notorietăţii acesteia în mediul său de 
acţiune; 

 întărirea gradului de încredere al angajaţilor, acţionarilor, partenerilor, comunităţii în potenţialul 
economic si social al companiei și creșterea pe această cale a valorii  acesteia; 

 continuarea implementării principiilor generale și specifice ale managementului corporativ 
(centralizare, coordonare, transparenţă, loialitate, realitate, responsabilitate, legalitate); 

 orientarea acţiunilor de CSR în special spre domenii precum: angajaţi, societate/ comunitate, piaţă, 
mediu, abordări complexe în vederea asumării în mod real a conceptului de responsabilitate socială 
corporativă; 

 remodelarea business-ului pur economic într-unul social-economic și chiar într-unul eco-business prin 
dezvoltarea şi integrarea componentei de responsabilitate socială  cât şi prin implementarea 
principiilor de guvernanţă corporativă în strategia de dezvoltare generală a companiei. 
 

Lumea prezentă trăieşte sub imperiul a trei mari provocări: globalizarea, dezvoltarea durabilă şi 
competitivitatea. În contextul actual al globalizării, dezvoltării durabile şi al competitivităţii, companiile sunt tot 
mai mult evaluate în funcţie nu doar de performanţele economice, calitatea managementului şi politica de 
comunicare ci şi în funcţie de contribuţia adusă de acestea la viaţa socială a comunităţii din care  fac parte.  

Responsabilitatea socială capătă o importanţă decisivă întrucât societatea o cere tot mai mult la nivel 
internaţional.Pentru a contura în mod  unitar conceptul și percepţia privind responsabilitatea socială, la data de 
1 noiembrie 2010 a fost lansată publicarea Standardului ISO 26000 - "Linii directoare referitoare la 
responsabilitatea socială" 

 

Potrivit standardului ISO 26000, realitatea şi percepţia performanţelor unei organizaţii în domeniul 

responsabilităţii sociale pot influenţa: 
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Se spune că a face bine trebuie să fie o satisfacţie in sine.  

În anul 2011, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș își îndreaptă atenţia și acordă un interes sporit atât celor care 

reprezintă viitorul, mediului în care crește acest viitor dar și către cei care au contribuit la ceea ce avem azi.  

Plecând de la acest considerent și continuând seria proiectelor CSR iniţiate în anul 2010, SNTGN TRANSGAZ SA 

Mediaș propune pentru anul 2011 următoarele PROIECTE DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ 

(CSR): 

NR.

CRT 

PROIECTUL CONȚINUT RESPONSABIL 

1 
"OLIMPIADA VERDE" 

Ediţia a II a 

 

Sub sloganul "Împreună pentru un mediu mai curat", în 

2011 se va desfășura ediţia a II a a evenimentului 

Olimpiada Verde, eveniment iniţiat de SNTGN Transgaz 

SA Mediaș în parteneriat de responsabilitate socială cu SC 

ECO-SAL SA și Primăria Mediaș. Scopul proiectului  este 

sensibilizarea conştiinţei ecologice a locuitorilor 

municipiului Mediaş, în special a celor tineri şi dezvoltarea 

unui curent favorabil în privinţa realizării unui mediu mai 

curat, mediu în care trăim şi ne desfăşurăm activitatea. În 

acest proiect vor fi implicaţi tinerii medieșeni aflaţi în 

instituţiile de învăţământ preșcolar, școlar și liceal din 

Mediaș și localităţile învecinate, dar și voluntari proveniţi 

din rândul angajaţilor Transgaz sau din rândul societăţii 

civile. 

Proiectul se va desfășura în luna iunie 2011. 

RALUCA 

COȚOVANU 

CSR

Avantajele 
concurenţiale 

ale firmei

Reputaţia 

firmei

Capacitatea firmei 
de a atrage 
salariaţii, 

partenerii, 
acţionarii, ș.aMenţinerea 

motivaţiei 

şi a angajamentului 
angajaţilor săi, a

productivităţii

Viziunea

investitorilor,

proprietarilor,

şi a comunităţii 

Relaţiile sale

cu părţile co-
interesate, 
mass media
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2 

"PREMIUL ANUAL 

C.I.MOTAȘ" 

Ediţia a II a  

 Proiectul Premiul Anual C.I.Motas care se va desfășura la 

a II a editie, va consta în lansarea  unui concurs de lucrări 

de cercetare știinţifică privind cercetarea și proiectarea în 

domeniul transportului de gaze naturale. Proiectul este 

dedicat studentilor și masteranzilor de la cele  doua 

universităţi de profil: Univ. Petrol si Gaze Ploiesti și Univ 

Lucian Blaga Sibiu. Temele propuse de Dep.Cercetare 

Proiectare al SNTGN Transgaz SA pentru acest concurs 

sunt: 

- Studii privind energia conţinută în gazele naturale 
aflate la presiune înaltă și identificarea unor 
tehnologii de valorificare a potenţialului energetic al 
acestora. 

- Studierea efectelor negative asupra măsurarii 
debitelor de gaze generate de calitatea 
necorespunzătoare a gazelor naturale. 

- Studiul efectelor generate de neacoperirea de către 
aparatele de masurare a debitelor – a întregului 
domeniu de debite de gaze vehiculate prin puncte de 
măsurare. 

Proiectul se va desfășura în perioada februarie – 

septembrie 2011. 

MIRON  

NEAGU 

3. "ALĂTURI DE TINE" 

Acest proiect se adresează salariaţilor Transgaz, în 

contextul conturării preocupărilor managementului 

companiei pentru problemele sociale ale angajaţilor şi 

dorinţei de a susţine familiile aflate în dificultate și constă 

în acordarea de sprijin financiar pentru familiile 

angajaţilor Transgaz aflate în dificultate (cazuri sociale 

deosebite: copii cu un parinte decedat, indiferent dacă 

salariat al Transgaz  a fost părintele decedat sau cel rămas 

în viaţă, iar veniturile familiei sunt foarte reduse). 

Proiectul se va desfășura în perioada martie-septembrie 

2011. 

ADINA COSTEA 

 

COSMIN  

AVRAM 

4. 

"ÎMPREUNĂ  PENTRU  

VIITOR" 

 

Acest proiect se adresează comunităţii locale, în contextul 

preocupărilor managementului companiei de a susţine 

financiar copiii din Municipiul Mediaş care au obţinut 

rezultate foarte bune la olimpiadele naţionale în anul 

şcolar 2010-2011. Perioada de desfasurare a proiectului 

este  martie – iunie 2011 

ADINA COSTEA 

 

COSMIN  

AVRAM 

5. 
"ÎN JOCUL TĂU SUNTEM 

PREZENȚI ȘI NOI" 

„În jocul tău suntem prezenţi și noi” este un important 

proiect de responsabilitate socială, prin care se reflectă 

dorinţa de a fi cât mai aproape de comunitate şi nevoile 

acesteia, în cadrul căruia vor fi amenajate primele spaţii 

de joacă din incinta a doua gradinite mediesene.  

Începând cu anul scolar 2011-2012, copii se vor bucura de 

doua  locuri de joaca noi, dotate modern si unde vor 

apara insemnele societatii Transgaz. Prin intermediul 

LAURA  

PECIE 
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acestor locuri de joacă , copiii și cadrele didactice  vor 

putea sa desfasoare activităţi didactice si recreative în aer 

liber, intr-un spatiu care raspunde celor mai înalte 

standarde. Din cele 8 grădiniţe medieșene se vor alege 

grădiniţele care au nevoie de astfel de îmbunătăţiri în 

urma vizitării acestora de catre reprezentantul Transgaz, 

responsabil de proiect, și în urma unei întâlniri cu 

reprezentanţii conducerii acestor unităţi de învăţământ. 

Inaugurarea acestui loc de joacă se va face în prezenţa 

reprezentanţilor mass-media locală și naţională pentru a 

promova implicarea activă a societătii in rezolvarea unor 

nevoi reale ale comunităţii. 

Perioada de desfășurare a proiectului este aprilie-mai 

2011. 

6. "ARIPI PENTRU ACTORI" 

Este un proiect CSR iniţiat de Transgaz și derulat împreună 

cu Ministerul Economiei Comerţului și Mediului de Afaceri 

și Fundaţia RODART București prin care se vor susţine 

financiar actorii în vârstă dar și cei tineri, ale căror venituri 

sunt foarte mici sau nu există. 

În cadrul acestui proiect, ce se va derula în perioada 

martie-decembrie 2011, vor fi organizate cu acești actori 

un număr de 6 spectacole, astfel:  

1 spectacol la Mediaș cu ocazia Zilei de 8 Martie; 

1 spectacol la un cămin de copii din București cu ocazia 

zilei de 1 iunie; 

1 spectacol la un cămin de bătrâni din Brașov cu ocazia 

Zilei Persoanelor Vârstnice; 

1 specatcol la Mediaș pentru pensionarii care au lucrat în 

sistemul gazier; 

1 spectacol la Constanţa pentru personalul Exploatării 

Teritoriale și de Tranzit; 

1 spectacol la Cluj pentru personalul Exploatării Teritoriale  

LAURA  

PECIE 

7. "PARCUL NOSTRU" 

Prin acest proiect CSR, Transgaz dorește să amenajeze cu 

forţe proprii 2 parcuri din Municipiul Mediaș. 

Proiectul se va derula în parteneriat cu Primăria Mediaș și 

va consta în amenajarea arhitecturală a 2 parcuri, astfel 

încât acestea să contribuie la înfrumuseţarea orașului 

nostru 

RALUCA 

COȚOVANU 
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8. 

 

"ÎNVAȚĂ ȘI VEI CÂȘTIGA" 

 

Este un proiect CSR prin care TRANSGAZ urmărește 

selectarea viitorilor specialiști  în domeniul gazelor 

naturale. Proiectul vizează acordarea de către Transgaz în 

anul 2011 a 4 burse sociale după cum urmează: 

- 2 burse sociale studenţilor din anul III de la 
Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești care au media 
la învăţătură în anul 2010-2011, peste 9,50, iar 
veniturile familiei lor sunt sub 2000 lei; 

- 2 burse sociale studenţilor din anul III de la 
Universitatea Lucian Blaga Sibiu- Facultatea de 
Inginerie Hermann Oberth care au media la 
învăţătură în anul 2010-2011, peste 9,50, iar 
veniturile familiei lor sunt sub 2000 lei 

 

MIRON 

NEAGU 

 

În anul 2010, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş s-a implicat social nu doar prin proiectele CSR menţionate ci şi 

prin acţiuni de sponsorizare la nivel local, judeţean şi naţional în domenii precum: sportul, arta, cultură şi 

culte, mediu, dezvoltarea comunităţii, sănătate, educaţie, ş,a. 

Nr. 
crt. 

Actiuni sponsorizate Anul 2007 % Anul 2008 % Anul 2009 % 
Anul 2010 
(ian-oct) 

% 

1 
Cluburi, asociatii 
sportive 23,000 0.74% 38,500 1.08% 148,174 4.71% 317,702 7.66% 

2 

Asociatii, fundatii 
(altele decat cele 
sportive) 150,500 4.85% 173,785 4.88% 261,749 8.32% 404,543 9.75% 

3 
Biserici, manastiri, 
schituri 140,750 4.54% 112,500 3.16% 160,000 5.09% 181,000 4.36% 

4 
Scoli, gradinite, 
universitati 89,800 2.89% 14,500 0.41% 215,500 6.85% 55,090 1.33% 

5 Primarii 9,500 0.31%     24,000 0.76%     

6 
Spitalul Municipal 
Medias 7,000 0.23% 120,000 3.37% 53,700 1.71% 278,621 6.71% 

7 
Clubul Sportiv "Gaz 
Metan" Medias 2,678,236 86.30% 3,000,000 84.29% 2,610,350 83.00% 2,800,000 67.47% 

Sume prevazute in BVC 3,103,240 99.86% 3,559,000 97.20% 3,145,000 110.44% 4,150,000 97.28% 

 

STIAȚI CĂ:  

Anul 2011 este anul european al voluntariatului și în acest sens ne propunem ca la nivelul SNTGN Transgaz 

SA MEDIAȘ să iniţiem grupe de voluntari care să participe la acţiuni de responsabilizare socială în cadrul 

programelor CSR dezvoltate în acest sens atât de comunitatea locală cât şi de diverse organizaţii non-

guvernamentale.  

URMAȚI ŞI VOI EXEMPLUL NOSTRU! UNINDU-NE EFORTURILE PUTEM SPERA  

LA MAI CURAT, LA MAI FRUMOS! 
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Prin toate obiectivele propuse în ceea ce privește responsabilitatea socială corporativă precum și prin 

acţiunile de sponsorizare și donaţii întreprinse, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș se angajează în mod etic și 

contribuie prin practica afacerilor transparente și responsabile la dezvoltarea sustenabilă a economiei și la 

coeziunea socială,  îmbunătăţind în acelaşi timp, atât calitatea vieţii salariaţilor şi a familiilor acestora cât şi a 

comunităţilor locale şi a societăţii în care își desfășoară activitatea. 

 

IDEI ȘI SUGESTII PENTRU O COMUNICARE 

ORGANIZAȚIONALĂ CÂT MAI BUNĂ: 

 Angajatorul trebuie să învețe in primul rând să-și asculte 

angajații, cu precizarea că trebuie luat în considerare faptul că "a 

auzi" nu inseamnă "a asculta"; 

 Spuneți-le angajaților voștri că-i apreciați. Acest lucru ii va face să vină cu și mai mult drag la muncă. Si, 

dacă observaţiile cu privire la îmbunătăţiri se fac în privat, laudele se adresează în public; 

 Plecând de la premisa că feedback-ul este menit să determine schimbări de comportament, acesta este 

indicat sa fie formulat astfel incât să nu sune pur și simplu ca o critică, ci să deschidă canalul de comunicare 

optim cu angajatul căruia ii este adresat. 

 Un alt sfat pentru angajatori este să manifeste interes față de angajați ca persoane. Este foarte 

important ca interesul aratat sa fie real, altfel nu va avea efectul scontat; 

 Beneficiile unei relaționări cu angajații sunt multiple - o cunoastere mai bună a angajatilor, posibilitatea 

de a evalua corect performaţtele lor, ocazia de a înţelege nemulţumirile lor și de a găsi soluţii pentru 

acestea; 

 Dacă totuși, ca angajator, simţiţi nevoia de a aduce anumite critici unui angajat și doriti ca observaţiile 

respective să fie și constructive, acest lucru trebuie făcut ţinând cont de următoarele aspecte: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criticaţi comportamentul și nu caracterul persoanei; 

Specificaţi incidentul la care vă referiti, nu vorbiţi despre lucruri generale; 

Asiguraţi-vă că interlocutorul înţelege motivul pentru care îl criticaţi; 

 

Nu divagaţi, nu ţineţi predici; 

Atenţie la nonverbal - orientarea corpului, postura, gesturile, mimica, privirea, zâmbetul, distanţa; 

 

Nu vă lăsati stăpâniţi de mânie sau sarcasm; 

Evitaţi să faceţi comparaţii cu alţi oameni; 

Faceţi întotdeauna observaţii critice între patru ochi, nu în public; 

Începeti observaţiile cu un comentariu pozitiv; 

Cereţi efectuarea unor schimbări clare. 
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CÂTEVA MOTTO-URI CELEBRE… 

 

"Omul cu adevarat bun e doar cel care ar fi putut fi rau si n-a fost." (Nicolae Iorga) 

"Binele absolut al naturii omeneşti e cuprins în pacea corpului şi a sufletului." (Seneca) 

"Ca să izbuteşti, trebuie mai ales să ştii să cunoşti  oamenii, să le ghiceşti sufletul, să descoperi în darul 

zâmbetului lor gândul ascuns."(Giovani Boccaccio) 

"Fiecare om pe care il întâlnesc in drumul meu imi este superior prin ceva. De aceea incerc să invaţ câte ceva 
pe lângă fiecare." (Sigmund Freud)  
 
"Minţile ilustre discută idei, inteligentele medii discuta evenimente, iar mintile reduse ii discută pe alţii." 
 

"Fiecare comunicare e o şansă de a împuternici pe cineva, Învaţă când să fii tăios, când să fii agreabil şi 

când să menţii o poziţie echivocă ".(Bruce Hyland) 

"Numai oamenii care nu au cunoscut suferinta pot să citeasca despre ea. "(Jerome.K.Jerome) 

"Tot raul vine de acolo că oamenii isi inchipuie că  sunt imprejurari in care se pot purta cu semenii lor fara 

iubire. Cu lucrurile te poti purta fara iubire, poti sa tai copaci, sa faci caramizi, sa prelucrezi fierul fara 

iubire, fata de oameni insa nu se poate, deoarece iubirea reciproca dintre oameni este o lege fundamentala a 

vietii omenesti. Este adevarat ca omul nu poate sa se constringa sa iubeasca, asa cum se constringe sa 

munceasca, insa de aici nu urmeaza ca poate sa se poarte cu ceilalti fara iubire, mai ales daca cere ceva de la 

ei. Dacă n-ai iubire faţă de oameni, stai linistit, ocupa-te de tine, de lucruri, de ce vrei, numai de oameni 

nu." (Lev Tolstoi) 

"Sufletul cuprins de harul iubirii, aureoleaza o fiinta, devenind generos cu celelalte fiinte, risipind si spre ele 

firimituri de bunatate, respingând trivialitatea, grosolania".(Ileana Vulpescu) 

 

"Fă-ţi timp să meditezi-aceasta este sursa puterii,  

Fă-ţi timp să te joci-acesta este secretul tinereţii  

Fa-ti timp să citesti-aceasta este fântana inţelpciunii  

Fă-ţi timp să te rogi-aceasta este cea mai mare putere de pe Pamant  

Fă-ţi timp să iubesti şi să te laşi iubit-acesta este un prilej dat de Dumnezeu 

Fă-ţi timp să fii prietenos-acesta este drumul spre fericire  

Fă-ţi timp să dai-ziua e prea scurta sa fii egoist  

Fă-ţi timp să muncesti-acesta este secretul succesului". 
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CHESTIONAR CSR … PENTRU CEI CARE VOR SĂ NE RĂSPUNDĂ… 

 

1. Consideraţi că există o legătură între acţiunile CSR şi creşterea capitalului de imagine al 

SNTGN TRANSGAZ SA? Argumentaţi punctul dumneavoastră de vedere. 

Răspuns... 

2. Din perspectiva strategiei de management corporativ, credeţi că ar fi indicat ca SNTGN 

TRANSGAZ SA să desfăşoare şi pe viitor proiecte similare celor derulate în acest an? 

Dacă DA...argumentaţi/ Dacă NU... comentaţi 

Răspuns... 

3. În opinia dumneavoastră, care apreciaţi că a fost impactul proiectelor CSR din anul 

2010, la nivelul angajaţilor SNTGN TRANSGAZ SA ? 

Răspuns... 

4.  Care dintre proiectele de responsabilitate socială pe care SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş 

le-a desfăşurat în anul acesta v-a trezit interesul şi de ce? 

Răspuns... 

5. Luând în considerare proiectele CSR finalizate, cum credeţi că se poate transforma un 

model CSR într-o "strategie de management profitabilă" pentru  SNTGN TRANSGAZ SA? 

Răspuns... 

 

Răspunsurile la acest chestionar precum şi orice alte sugestii, propuneri, recomandări, 

comentarii le puteţi trimite în scris la adresa de e-mail: elisabeta.ghidiu@transgaz.ro. 

 

Pentru noi este importantă şi de un real interes orice propunere, sugestie, recomandare, 

critică sau observaţie, pentru că, dumneavoastră sunteţi importanţi şi cei care ne dau forţa 

de a gândi şi acţiona pentru binele comun, prin noi proiecte de responsabilitate socială. 

 

 

 

 

 

mailto:elisabeta.ghidiu@transgaz.ro
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SĂ VĂ FIE ANUL 2011 AȘA CUM VI-L DORIȚI! 
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Şi pentru că, tot ceea ce a fost cuprins în această revistă a fost posibil cu sprijinul unor oameni cu suflet mare 
din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, ne permitem a-i menţiona:  

Reprezentanţii acţionarului majoritar în AGA; 

Victor Alexandru Schmidt – Preşedintele Consiliului de Administraţie; 

Florin Cosma –Director General; 

Florin Muntean –Director General în perioada oct.2009-sept.2010; 

Pintican Liviu – Director General Adjunct; 

Rusu Ioan – Director General Adjunct; 

Moldovan Radu –Director Departament Economic; 

Barbu Viorel – Director Departament Dezvoltare; 

Laţa Ilie –Director Departament Exploatare; 

Cheţan Ioan – Director Departament Operare; 

Roşu Elena – Director Direcţia Juridică; 

Chiş Ioan –Director Direcţia Organizare Resurse Umane; 

Mateş Angela –Director Direcţia Contabilitate; 

Marin Dumitru – Director Direcţia Buget Finanţe; 

Stoia Gheorghe – Director Direcţia Tehnologia Informaţiei; 

Paraschiv Nelu – Director Direcţia Pregătire Execuţie Lucrări; 

Novac Mircea – Director Departament Cercetare Proiectare; 

Mohan Aurel – Director Direcţia Calitate-Mediu, Prevenire şi Protecţie, 

Pavlovschi Vlad – Director NABUCCO România; 

Pătârniche Mihai – Director Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale; 

Stroia Marius- Director Direcţia Dispecerizare; 

Florea Vasile – Director Direcţia Echilibrare Comercială; 

Şai Alexandru – Director Direcţia Calitate Măsurare Gaze; 

Muntean Aurel - Director Adjunct Direcţia Calitate Măsurare Gaze; 

Lascu Sergiu – Director Adjunct Direcţia Tehnologia Informaţiei; 

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale: Procopeţ Niculai, Miron Neagu, Sorin Şandru, Marinache Laurenţiu; 

Adina Costea – Responsabil proiect CSR; 

Raluca Coţovanu – Responsabil proiect CSR; 

Miron Neagu – Responsabil proiect CSR; 

Conducerea Exploatărilor Teritoriale și Responsabilii de proiecte CSR din cadrul acestora. 
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FINAL… 

În calitate de coordonator al întregului Program CSR  al SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, 

aduc mulţumiri sincere tuturor celor care au înţeles cât de important e să daruieşti şi ni s-au 

alăturat în realizarea proiectelor de responsabilitate socială corporativă pe anul 2010 ale 

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş. 

Cu speranţa că aceeaşi implicare o vom regăsi şi în realizarea proiectelor CSR pentru anul 

2011, cu respect vă transmit această reflecţie de suflet:  

Frumuseţea sufletului este unica valoare a omului, este practic oglinda inimii sale. 

Ea, frumuseţea este o calitate absolut personală care se naşte odată cu fiinţa umană, 

fiind o reflecţie a sufletului, exteriorizată in expresia fizică şi psihica, intr-o armonie 

de amanunte, de duioşie şi putere, de intelegere şi seriozitate, de optimism şi 

spontaneitate, emanând posesorului linişte, echilibru, eleganţă, curăţenie, puritate şi 

nobleţe.  

Cred ca Bunul Dumnezeu oferă toate aceste calităţi unor oameni binecuvântaţi, 

oameni care ştiu că fericirea lor depinde de sănătatea, împliniriea şi bucuria celorlalţi 

şi a celor aflati la necaz.  

Personal, consider că oamenii adevăraţi se cunosc în situaţii speciale, iar ei sunt cei 

care, cu gândul înţelept si cugetul curat nu aşteaptă recompense sau alte beneficii ci 

doar protecţia divină. 

Şi pentru că Dumnezeu mi-a hărăzit să întâlnesc oameni deosebiţi, chiar speciali, 

inseamnă că mai presus de orice este dragostea şi crezul, puterea sufletului şi lumina 

gândului, dorinţa de a ne ajuta semenii şi bunăvoinţa de a face acest gest.  

 

Elisabeta Ghidiu 

Director Direcţia Strategie şi Management Corporativ  

Coordonator Proiecte CSR  
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                                                   REVISTĂ ANUALĂ – PRIMA EDIȚIE - 2010                           

  

  2011 

 

 

 

Fie ca, 

Sărbătoarea Sfântă 

a Naşterii 

Domnului  

şi  

Anul Nou  

să vă dăruiască 

sănătate, căldură 

în suflet,  

bucurie în casă, 

fericire alături de 

cei dragi şi 

împliniri dintre cele 

mai frumoase! 

 La mulţi ani! 
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