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ANEXA 1 – GUVERNANŢA CORPORATIVĂ 
 
Informaţii referitoare la conducerea statutară, administrativă şi executivă a 
societăţii 
 
Informaţii referitoare la conducerea statutară (AGA) a companiei 
 
Interesele statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Transgaz au fost reprezentate de 
Ministerul Economiei. În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr.18 din 27 martie 
2013, art. 2, începând cu data de 1 mai 2013, acţiunile deţinute de stat la Societatea 
Naţionala de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaş au trecut din administrarea 
Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Finanţelor Publice.  
 
Reprezentantul statului în Adunarea Generală a Actionarilor se numeste şi se revocă 
prin ordin al ministrului, iar dreptul de vot al acestuia în Adunarea Generală a 
Acţionarilor va fi exercitat în baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului.  
 
Ulterior admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Transgaz pe o piaţă reglementată, 
reprezentarea acţionarilor, alţii decât statul, în Adunarea Generală a Acţionarilor se 
poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procură specială, potrivit 
reglementărilor CNVM. 
 
Adunarea Generală a Acţionarilor Transgaz este organul de conducere care decide 
asupra activităţii acesteia şi asupra politicii sale economice. Adunările Generale ale 
Acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. 
 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor are urmăroarele atribuţii principale: 
- aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, 

modernizare, de restructurare economico-financiară a societăţii; 
- alege şi revocă potrivit legii administratorii; 
- numeste şi revocă presedintele Consiliului de Administraţie al Transgaz; 
- stabileşte nivelul remuneraţiei lunare a membrilor consiliului de administraţie; 
- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi programul de activitate pentru 

exerciţiul financiar următor; 
- aprobă nivelul remuneraţiei directorului general al companiei, precum şi premierea 

acestuia; 
- discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor 

administratorilor şi ale auditorilor financiari şi fixează dividendul; 
- aprobă repartizarea profitului conform legii; 
- hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, 

inclusiv a celor externe; 
- analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele 

referitoare  la profit şi dividende, poziţia pe piata internă şi internaţională, nivelul 
tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; 

- se pronunţă asupra gestiunii administratorilor; 
- hotărăşte cu privire la gajarea, închirierea sau defiinţarea uneia sau mai multor 

unităţi ale societăţii; 
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- aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; 
- numeşte, demite auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit 

financiar; 
- îndeplineste orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa. 
 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se întruneste pentru a hotărî 
următoarele: 
- schimbarea formei juridice a Transgaz; 
- mutarea sediului societăţii; 
- schimbarea domeniului sau/şi a obiectului principal de activitate al companiei; 
- majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune 

de noi acţiuni în condiţiile legii; 
- fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea Transgaz; 
- dizolvarea anticipată a societăţii; 
- emisiunea de obligaţiuni; 
- modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora; 
- hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunităţilor Transgaz; 
- orice altă modificare în actul constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este 

cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 
 

Adunarea Generală a Acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul 
următoarelor atribuţii: mutarea sediului societăţii, modificarea obiectului secundar de 
activitate şi majorarea capitalului social. 
 
Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă prin decizia Consiliului de Administraţie 
ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu 
dispoziţiile Actului Constitutiv al Transgaz, actualizat.  
 
Convocatorul Adunării Generale a Acţionarilor este publicat în Monitorul Oficial al 
României Partea IV şi într-un ziar central de largă răspândire, precum şi pe pagina de 
internet a Transgaz cu cel puţin 30 de zile anterior datei de întrunire şi cuprinde în mod 
obligatoriu următoarele informaţii: denumirea societăţii, data adunării generale, ora de 
începere, locul de desfăşurare, data de referinţă, ordinea de zi şi toate celelalte detalii 
cerute de legislaţia incidentă.  
 
Consiliul de Administraţie pune la dispoziţia acţionarilor interesaţi documentele ce 
urmează a fi dezbătute şi aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor, un proiect de 
hotărâre precum şi procurile speciale şi formularele care urmează să fie utilizate pentru 
votul prin corespondenţă. Toate aceste materiale sunt puse la dispoziţia acţionarilor pe 
website-ul societăţii sau la sediul acesteia. 
 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este valabil constituită şi poate lua hotărâri, 
dacă la prima convocare sunt prezenţi acţionari care deţin cel puţin jumătate din 
capitalul social, iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital social reprezentată 
de acţionarii prezenţi; în acest caz hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor 
exprimate. 
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Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este valabil constituită şi poate lua 
hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenţi acţionari care deţin cel puţin ¾ din 
capitalul social, iar la a doua convocare, aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul 
social; în acest caz hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii 
prezenţi sau reprezentaţi, dar nu mai puţin de voturile acţionarilor reprezentând 
jumătate din capitalul social la prima convocare sau o treime din capitalul social la a 
doua convocare.  
 
Hotărârile Adunărilor Generale a Acţionarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este 
obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administraţie, 
pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari şi pentru luarea 
hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de 
conducere şi de control ale societăţii. Hotărârile luate de Adunările Generale ale 
Acţionarilor în limitele legii şi ale Actului Constitutiv  sunt obligatorii chiar şi pentru 
acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă. 
 
Lista membrilor Adunării Generale a Acţionarilor: 
 

Zeveleanu Cornel Reprezentant al statului, pâna la 12.06.2013 

Marica Anca Reprezentant al statului, pâna la 12.06.2013 

Sterian Ioan Reprezentant al statului, pâna la 12.06.2013  

 
Începând cu data de 12.06.2013, prin Ordin al ministrului finanţelor publice au fost 
numiţi următorii reprezentanţi ai statului în Adunarea Generală a Acţionarilor 
Transgaz: 
 

Remus Vulpescu Reprezentant al statului, numit în baza Ordinului 728 
din 12.06.2013 – pâna la demisia din 23.01.2014; 

Iulian Marian Butnaru Reprezentant al statului, numit în baza Ordinului 728 
din 12.06.2013 – până în prezent; 

Andra Luminiţa Răduică Reprezentant al statului, numită în baza Ordinului 728 
din 12.06.2013 şi revocată în baza Ordinului 944 din 
04.07.2013. 

 
Informaţii referitoare la conducerea administrativă (CA) 
 
Sistemul de administrare 
 
Transgaz are un sistem de administrare unitar şi este administrată de un Consiliu de 
Administraţie. Acesta are competenţa generală pentru efectuarea tuturor actelor 
necesare în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societăţii, cu 
excepţia aspectelor care sunt de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor conform 
prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 10.07.2013, sau ale legilor aplicabile.  
Conducerea Transgaz este asigurată de un consiliu de administraţie formată majoritar 
din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art.1382 din Legea nr.31/1990,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Consiliul de Administraţie este compus din 5 membri care garantează eficienţa 
capacităţii de supraveghere, analiză şi evaluare a activităţii societăţii precum şi 
tratamentul echitabil al acţionarilor. Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi de 
Adunarea Generală a Acţionarilor pentru un mandat de 4 ani , în cazul îndeplinirii în 
mod corespunzător a atribuţiilor, mandatul poate fi reînnoit, sau cu posibilitatea de a fi 
revocaţi de către Adunarea Generală Ordinară în cazul neîndeplinirii obiectivelor 
principale.  
 
Membrii Consiliului de Administraţie pot avea calitatea de acţionar. Consiliul de 
Administraţie al Transgaz este condus de un preşedinte numit de Adunarea Generală a 
Acţionarilor, din rândul membrilor Consiliului de Administraţie ce asigură funcţionarea 
optimă a organelor societăţii. Membrii Consiliului de Administraţie vor lua parte la toate 
Adunările Generale ale Acţionarilor şi îşi vor exercita mandatul în cunoştinţă de cauză, 
cu bună credinţă pentru interesul societăţii, cu due-diligence şi grijă fără a divulga 
informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale societăţii atât pe perioada 
mandatului cât şi după încetarea acestuia.  
 
Actul Constitutiv al Transgaz actualizat la 10.07.2013, şi aprobat Adunarea Generala a 
Acţionarilor prin  HAGEA nr.7/10.07.2013, reglementează atribuţiile, răspunderile şi 
competenţele Consiliului de Administraţie precum şi obligaţiile administratorilor 
companiei. 
 
Rolul şi obligaţiile Consiliului de Administraţie 
 
Conducerea Transgaz este asigurată de un consiliu de administraţie care se întruneşte la 
sediul societăţii sau în alt loc pe care el îl stabileşte, ori de câte ori este necesar dar cel 
puţin o dată la trei luni, la convocarea preşedintelui consiliului,  la cererea a doi membrii 
ai consiliului sau de către directorul general.  
În cadrul şedinţelor, Consiliul  de Administraţie va adopta hotărâri care să duca la 
îndeplinirea atribuţiilor într-o manieră efectivă şi eficientă. Membrii Consiliului de 
Administraţie nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale 
societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligaţie le revine şi 
după încetarea mandatului de administrator. 
Competenţele principale ale Consiliului de Administraţie sunt următoarele: 

- stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 
- stabileşte sistemul contabil şi de control financiar, şi aprobă planificarea 

financiară; 
- aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

Transgaz; 
- numeşte, suspendă sau revocă directorul general al Transgaz şi stabileşte 

remuneraţia acestuia; 
- supraveghează activitatea directorului general; 
- pregăteste raportul anual, organizează Adunările Generale a Acţionarilor şi 

implementează hotărârile acesteia; 
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei Transgaz, potrivit 

reglementărilor legale în vigoare; 
- aprobă nivelul garanţiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar; 
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- încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să 
constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Transgaz, cu aprobarea 
Adunării Generale a Acţionarilor atunci când legea impune această condiţie; 

- aprobă competenţele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, 
tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de 
activitate al societăţii; 

- aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al Transgaz; 
- aprobă înfiinţarea/desfiinţarea punctelor de lucru – obiective aparţinând SNT; 
- aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa 

directorului general al companiei; 
- supune anual Adunării Generale a Acţionarilor, după încheierea exerciţiului 

financiar, raportul cu privire la activitatea Transgaz, bilanţul contabil şi contul de 
profit şi pierderi pe anul precedent; 

- supune Adunării Generale a Acţionarilor programul de activitate şi proiectul de  
buget de venituri şi cheltuieli pentru anul următor; 

- convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor ori de câte ori este nevoie; 
- stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului Transgaz, 

conform structurii organizatorice aprobate; 
- stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare 

curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea 
garanţiilor; 

- aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor 
funcţionale şi de producţie; 

- aprobă programele de producţie, cercetare, dezvoltare şi investiţii; 
- aprobă politici pentru protecţia mediului înconjurător, securitatea muncii, 

potrivit reglementărilor legale în vigoare; 
- aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală 

a Acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru 
care a primit mandat; 

- negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general şi 
aprobă statutul personalului; 

- stabileşte şi aprobă nivelul indemnizaţiei pentru secretarul Consiliului de 
Administraţie; 

- asigură şi răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror altor sarcini şi 
atribuţii stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor sau care sunt prevăzute de 
legislaţia în vigoare; 

- adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societăţii, cu excepţia celor care 
sunt de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor. 

 
Structura Consiliului de Administraţie al Transgaz asigură un echilibru între membrii 
executivi şi neexecutivi, astfel ca nici o persoană sau grup restrâns de persoane să nu 
poată domina procesul decizional al Consiliului de Administraţie. Procesul decizional în 
cadrul societăţii va rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administraţie, 
care va fi ţinut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea 
competenţelor sale. Renunţarea la mandat de către administratorii independenţi va fi 
însoţită de o declaraţie detaliată privind motivele acestei renunţări.                    
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Membrii Consiliului de Administraţie îşi vor actualiza permanent competenţele şi îşi vor 
îmbunătăţi cunoştinţele cu privire la activitatea companiei cât şi cu privire la cele mai 
bune practici de guvernanţă corporativă pentru îndeplinirea rolului lor.   
 
Lista membrilor Consiliului de Administraţie: 
1. Schmidt Victor 

Alexandru 
Presedinte CA până la data de 
30.04.2013 (AGOA nr.5 din 30.04.2013) 

 

2. Rusu Ioan 
 

Membru CA până la data de 10.07.2013 
(AGOA nr.8 din 10.07.2013) 

Director General, S.T.N.G.N. 
Transgaz S.A. Medias până la 
04.06.2013, după care este numit 
Director General Adjunct (HCA 8 
din 04.06.2013) 

3. Truţă Oana 
 

Membru CA până la data de 30.04.2013 
(AGOA nr.5 din 30.04.2013) 

 

4. Albulescu Mihai Membru CA până la data de 30.04.2013 
(AGOA nr.5 din 30.04.2013) 

 

5. Raicu Ionica Membru CA până la data de 30.04.2013 
(AGOA nr.5 din 30.04.2013) 

 

6. Văduva Petru Ion Membru CA începând cu data de 
30.04.2013 (AGOA nr.5 din 30.04.2013) 
şi reconfirmat în 10.07.2013 ( AGOA nr.8 
din 10.07.2013) 

Începând din 04.06.2013 este 
numit de Consiliul de 
Administraţie în funcţia de 
Director General al SNTGN 
Transgaz SA, la recomandarea   
expertului independent numit de 
către autoritatea tutelară.  

7. Sterian Ion Membru CA începând cu data de 
30.04.2013 (AGOA nr.5 din 30.04.2013) 
şi reconfirmat în 10.07.2013 ( AGOA nr.8 
din 10.07.2013) 
Preşedinte CA  începând cu data de 
10.07.2013 (AGOA nr.8 din 10.07.2013, 
art.2) 

 

8. Cernov Radu 
Ştefan 

Membru CA începând cu data de 
30.04.2013 (AGOA nr.5 din 30.04.2013) 
membru provizoriu în perioada 
13.06.2013 – 10.07.2013(HCA nr.9 din 
13.06.2013) şi reales în 10.07.2013 
( AGOA nr.8 din 10.07.2013) 

 

9. Preda Mihaela Membru CA începând cu data de 
30.04.2013 (AGOA nr.5 din 30.04.2013) 
pâna la demisia acesteia din data de 
30.05.2013 (HCA nr.8 din 04.06.2013) 

 

10. Iliescu Bogdan 
George 

Membru CA provizoriu începând cu data 
de 04.06.2013 (HCA nr.8 din 04.06.2013) 
şi ales membru CA în data de 10.07.2013 
( AGOA nr.8 din 10.07.2013) 

 

11. Neacşu Vlad 
Nicolae 

Membru CA începând cu data de 
10.07.2013 (AGOA nr.8 din 10.07.2013) 
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Numirea membrilor Consiliului de Administratie 
 
Compania are înfiinţat un Comitet de Nominalizare care coordonează procesul de 
numire al membrilor Consiliului de Administraţie şi adresează recomandări atât pentru 
poziţia de administrator cât şi pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul acestuia. 
 
În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
intreprinderilor publice, autoritatea tutelară a derulat un proces de selecţie a 
administratorilor asistată de către un expert independent în recrutarea resurselor 
umane. Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie s-a publicat 
într-un ziar de largă răspândire şi pe pagina de internet a societăţii.  
 
Selecţia s-a realizat cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi al 
transparenţei. Mandatul administratorilor în funcţie a încetat de drept la data numirii 
noilor administratori selectaţi în urma acestui proces. 
 
Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie 
 
Compania are înfiinţat un Comitet de Remunerare care elaborează politica de 
remunerare pentru administratori şi directori. 
Comitetul va prezenta Consiliului de Administraţie propuneri privind remunerarea 
administratorilor şi directorilor, asigurându-se că aceste propuneri sunt în concordanţă 
cu politica de remunerare adoptată de societate. 
 
Începând cu data de 27.05.2013, în HCA nr.7/27.05.2013 s-a aprobat noua structură şi 
noua componenţă a Comitetelor Consultative constituite la nivelul SNTGN Transgaz SA, 
având loc comasarea Comitetului de Nominalizare cu Comitetul de Remunerare, sub 
forma Comitetului de Nominalizare şi Remunerare. 
 
Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie 
fixă lunară şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la 
profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza  
indicatorilor de performanţă. 
 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nr. 8 din 10.07.2013 a aprobat cuantumul 
indemnizaţiei fixe lunare brute pentru fiecare dintre membrii Consiliului de 
Administraţie,  precum şi pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie, după care în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nr. 9 din 23.09.2013 s-a aprobat “Planul de 
Administrare al SNTGN Transgaz SA, pentru perioada 2013 – 2017” în conformitate cu 
dispoziţiile OUG nr.109/2011. În aceeaşi adunare s-a aprobat componenta variabilă a 
remuneraţiei cuvenită administratorilor de la începerea mandatului acestora, în 
corelare cu indicatorii de performanţă asumaţi în acest planul de administrare, cât şi 
forma contractului de mandat ce s-a încheiat cu membrii Consiliului de Administraţie al 
SNTGN Transgaz SA. 
Remuneraţia şi celelalte avantaje oferite administratorilor şi directorilor sunt 
consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de 
nominalizare şi remunerare.  
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Raportarea financiară 
 
La nivelul Transgaz a fast înfiinţat iniţial  un Comitet de Audit,  urmarea aprobării noii 
structuri a Comitetelor Consultative în HCA nr.7 din 27.05.2013, s-a înfiinţat Comitetul 
de Audit şi Rating pentru examinarea în mod regulat a conformităţii raportărilor 
financiare, al controlului intern şi al sistemului de administrare a riscului şi ratingului 
companiei. Membrii comitetului asistă şi face recomandări Consiliului de Administraţie 
privind stabilirea sistemului contabil şi de control financiar precum şi  planificarea 
fianciar-bugetară.  
 
Comitetul efectuează analize de audit şi elaborează pe baza acestora rapoarte de audit, 
verificând totodată conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit 
aprobat la nivelul companiei. Comitetul sprijină membrii Consiliului de Administraţie în 
monitorizarea credibilităţii şi exhaustivităţii informaţiei financiare furnizate de 
societate, în special prin revizuirea relevanţei şi consistenţei standardelor contabile 
aplicate de acesta. 
 
Comitetul colaborează cu auditul financiar extern al societăţii care îi pune la dispoziţie 
un raport în care vor fi descrise toate relaţiile existente între aceasta din urmă pe de o 
parte, şi societatea şi grupul din care face parte, pe de altă parte.  
 
Comitetul de Audit monitorizează independenţa şi corectitudinea auditorului financiar 
în special prin monitorizarea rotaţiei partenerilor dedicaţi societăţii, în firma de audit şi 
adresează recomandări Consiliului de Administraţie privind selectarea, numirea, re-
numirea, înlocuirea auditorului financiar precum şi termenii şi condiţiile remunerării 
acestuia. 
Conflictul de interese 
 
Membrii Consiliului de Administraţie vor lua decizii în interesul exclusiv al societăţii şi 
nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor 
personale şi cele ale companiei sau ale unor subsidiare controlate de aceasta. 
 
Tranzacţiile cu persoane implicate 
 
Fiecare membru al Consiliului de Administraţie se asigură de evitarea unui conflict de 
interese direct sau indirect cu compania sau o subsidiară controlată de aceasta, iar în 
cazul apariţiei unui astfel de conflict se va abţine de la dezbaterile şi votul asupra 
chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
În vederea asigurării corectitudinii procedurale a tranzacţiilor cu părţile implicate, 
membrii Consiliului de Administraţie apelează la următoarele criterii, dar fără a se 
limita doar la acestea: 

- păstrarea competenţei CA sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante 
tranzacţii; 

- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacţii din 
partea structurilor de control intern; 
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- încredinţarea negocierilor, referitoare la aceste tranzacţii , unuia sau mai multor 
administratori independenţi sau administratorilor care nu au legături cu părţile 
implicate respective; 

- recursul la experţi independenţi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului de Administraţie 
 
În vederea respectării prevederilor legale specifice pieţei de capital (Legea nr.297/2004 
privind piaţa de capital, modificată şi Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de 
Valori Bucureşti) Consiliul de Administraţie a aprobat prin Hotărârea CA nr.16/2010 
înfiinţarea a cinci comitete consultative specializate, formate din cel puţin doi membri ai 
Consiliului, în vigoare până la data de 27.05.2013: 

- Comitetul de nominalizare; 

- Comitetul de remunerare; 

- Comitetul de audit; 

- Comitetul de siguranţă şi securitate a S.N.T.; 

- Comitetul privind derularea activităţii de servicii şi produse în cadrul S.N.T.G.N. 
Transgaz S.A. 

 
Comitetele Consultative au atribuţii stabilite prin fişa postului cuprinsă în Regulamentul 
Intern privind organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative constituite la nivelul 
Consiliului de Administraţie şi sunt responsabile cu desfăşurarea de analize şi 
elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administraţie în domeniile specifice, 
înaintând acestuia rapoarte asupra activităţii lor.  
 
Începând cu data de 27.05.2013 în HCA nr.7 din 27.05.2013 s-a aprobat noua 
structură şi noua componenţă a Comitetelor Consultative constituite la nivelul SNTGN 
Transgaz SA, după cum urmează: 

- Comitetul de nominalizare şi remunerare; 

- Comitetul de audit şi rating; 

- Comitetul de sigurantă şi securitate a S.N.T.; 

- Comitetul de strategie şi dezvoltare; 

- Comitetul de reglementare şi relaţii cu autorităţile publice. 

 
Modelul Regulamentului Intern privind organizarea şi funcţionarea comitetelor 
consultative constituite la nivelul Consiliului de Administraţie se găseşte pe pagina 
proprie de web, la secţiunea Management/Consiliul de Administraţie . 
 
Fişele de atribuţii ale celor cinci comitete consultative constituite la nivelul 
Consiliului de Administraţie: 
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COMITETUL 
CONSULTATIV 

MENŢIUNI ATRIBUŢII 

COMITETUL DE 
NOMINALIZARE ŞI 
REMUNERARE 

va fi format din cel putin doi 
membri ai Consiliului de 
Administratie; 
 
va fi format din administratori 
ne-executivi, cel puţin unul 
dintre membrii comitetului va fi 
independent;  
 
atribuţiile acestui comitet sunt 
stabilite prin Codul de 
Guvernanţă Corporativă. 

 coordonează procesul de numire a 
membrilor Consiliului de Administraţie; 

 adresează recomandări privind atât 
pentru poziţia de administrator cât şi 
pentru ocuparea posturilor     vacante în 
cadrul Consiliului de Administraţie; 

 evaluează cumulul de competenţe 
profesionale, cunoştinţe şi experienţe la 
nivelul Consiliului  de Administraţie; 

 stabileşte cerinţele pentru ocuparea 
unei anumite poziţii în administrarea 
societăţii; 

 actualizează permanent  competenţele 
profesionale ale membrilor Consiliului 
de   Administraţie; 

 îmbunătăţirea cunoştinţelor privind 
activitatea societăţii în scopul aplicării 
celor mai bune   practici de guvernanţă 
corporativă.  

 elaborează politica de remunerare 
pentru administratori şi directori; 

 supune spre aprobarea Adunării 
Generale a Acţionarilor această politică 
de remunerare; 

 informeaza despre politica de 
remunerare în Statutul/Regulamentul 
de Guvernanţă Corporativă  al 
companiei; 

 prezintă în Raportul Anual suma totală 
a remuneraţiei directe şi indirecte a 
administratorilor şi directorilor, separat 
pe componente fixă şi variabilă a 
acestor remuneraţii; 

 în stabilirea remuneraţiei 
administratorilor ne-executivi  va 
respecta principiul proporţionalităţii 
acestei remuneraţii cu responsabilitatea 
şi timpul dedicat exercitării funcţiilor de 
către aceştia; 

 poate apela, dacă este cazul, la asistenţă 
din partea unor experţi externi pentru 
îndeplinirea atribuţiilor cerute. 

COMITETUL DE AUDIT 
ŞI RATING 

va fi format din cel putin doi 
membri ai Consiliului de 
Administratie; 
 
va fi format din administratori 
ne-executivi, cel puţin unul 
dintre membrii comitetului va fi 
independent;  

 
se va întruni ori de câte ori este 
necesar, dar cel putin de două 
ori pe an (la sfârşitul 

 asistă şi recomandă Consiliul de 
Administraţie, propuneri privind 
stabilirea sistemului contabil şi de 
control financiar, planificarea financiar-
bugetară; 

 asistă Consiliul de Administraţie în 
îndeplinirea responsabilităţilor acestuia 
în domeniul  raportării  financiare, al 
controlului intern, al administrării 
riscului şi ratingului companiei; 

 examinează în mod regulat eficienţa 
raportării financiare, controlului intern 
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semestrului I şi la sfârşitul 
anului); 

 
atribuţiile acestui comitet sunt 
stabilite prin Codul de 
Guvernanţă Corporativă. 

şi sistemului de administrare a riscului 
adoptat de societate; 

 efectuează analize de audit şi 
elaborează pe baza acestor analize 
rapoarte de audit; 

 verifică conformitatea rapoartelor de 
audit elaborate cu planul de audit 
aprobat la nivelul companiei; 

 asigură sprijin Consiliului de 
Administraţie în monitorizarea 
credibilităţii şi exhaustivităţii 
informaţiei financiare furnizate de 
companie, în special prin revizuirea 
relevanţei şi consistenţei standardelor 
contabile aplicate de acesta; 

 colaborează cu auditul financiar extern 
al companiei care îi va pune la 
dispoziţie un raport în care vor fi 
descrise toate relaţiile existente între 
acesta din urmă pe de o parte, şi 
societatea şi grupul din care face parte, 
pe de altă parte; 

 adresează recomandări Consiliului de 
Administraţie privind selectarea, 
numirea, re-numirea,  înlocuirea 
auditorului financiar precum şi 
termenii şi condiţiile remunerării 
acestuia; 

 monitorizează independenţa şi 
corectitudinea auditorului financiar în 
special prin monitorizarea rotaţiei 
partenerilor dedicaţi Emitentului, în 
firma de audit. 

COMITETUL DE 
SIGURANŢĂ ŞI 
SECURITATE A SNT 

va fi format din cel puţin doi 
membri ai Consiliului de 
Administraţie; 
 
cel puţin un membru al 
comitetului trebuie să fie 
administrator ne-executiv 
independent; 
 
atribuţiile acestui comitet sunt 
stabilite prin Codul de 
Guvernanţă Corporativă. 

 analizează periodic lista obiectivelor de 
infrastructură critică a Transgaz şi 
măsurile de securitate stabilite; 

 asigură condiţiile necesare 
implementării măsurilor de protecţie a 
tuturor obiectivelor de infrastructură 
critică ale societăţii sau aflate sub 
autoritatea /coordonarea societăţii; 

 monitorizează/reactualizează 
programele proprii de prevenire şi 
combatere a terorismului prin măsuri 
optime de protecţie fizică şi 
organizatorică, cu recomandări în acest 
sens către Consiliul de Administraţie; 

 monitorizează îndeplinirea programelor 
de mentenanţă şi modernizare 
dezvoltare a SNT precum şi a modului 
de respectare a normativelor tehnice de 
exploatare şi mentenanţă a capacităţilor 
de producţie. 
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COMITETUL DE 
STRATEGIE ŞI 
DEZVOLTARE 

 va fi format din cel putin doi 
membri ai Consiliului de 
Administratie; 
 
cel puţin un membru al 
comitetului trebuie să fie 
administrator ne- 
executiv independent; 
 
atribuţiile acestui comitet sunt 
stabilite prin Codul de 
Guvernanţă Corporativă. 
 
 

 asistă Consiliul de Administraţie în 
îndeplinirea responsabilităţilor acestuia 
în domeniul  elaborării şi actualizării 
strategiei generale de dezvoltare a 
societăţii; 

 analizează oportunităţile identificate 
privind dezvoltarea afacerii şi emite 
recomandări Consiliului de 
Administraţie cu privire la acestea; 

 analizează şi asigură asistenţă 
Consiliului de Administraţie în ceea ce 
priveşte direcţiile de dezvoltare şi 
cooperare internaţională ale societăţii; 

 monitorizează şi analizează 
îndeplinirea planurilor/ programelor 
strategice şi de acţiune privind 
obligaţiile Transgaz în calitate de 
operator tehnic al SNT şi emitent la 
bursă; 

 elaborează propuneri privind 
îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii 
strategice, de dezvoltare şi colaborare; 

 adresează recomandări Consiliului 
de Administraţie cu privire la 
operaţionalitatea eficientă a planurilor/ 
programelor strategice şi de acţiune; 

 monitorizează şi analizează 
îndeplinirea indicatorilor de 
performanţă ai sistemului de transport 
şi de performanţă economico-financiară 
ai activităţii societăţii. 

COMITETUL DE 
REGLEMENTARE ŞI 
RELAŢII CU 
AUTORITĂŢILE 
PUBLICE 

va fi format din cel puţin doi 
membri ai Consiliului de  
Administraţie;  
 
atribuţiile acestui comitet sunt 
stabilite prin Codul de 
Guvernanţă Corporativă. 

 asistă Consiliul de Administraţie în 
analiza activităţii de reglementare şi a 
obligaţiilor legale ce revin societăţii în 
acest domeniu; 

 monitorizează îndeplinirea de către 
societate a obligaţiilor prevăzute de 
reglementările incidente activităţii 
desfăşurate; 

 analizează şi înaintează Consiliului de 
Administraţie propuneri cu privire la 
cadrul de reglementare; 

 monitorizează relaţiile de colaborare cu 
autorităţile publice şi asistă Consiliul de 
Administraţie în stabilirea şi gestionarea 
politicii de colaborare. 
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Nominalizarea membrilor consiliului de administraţie pentru fiecare dintre aceste 
comitete: 

1. Comitetul de Nominalizare şi Remunerare 
- din 27.05.2013 aprobat în HCA 7/27.05.2013  

 
 STERIAN ION                           administrator neexecutiv; 
 CERNOV RADU ŞTEFAN         administrator neexecutiv, independent; 
 PREDA MIHAELA                     administrator neexecutiv, independent;   

   membru până în 04.06.2013  
- din 29.07.2013 aprobat in HCA 13/29.07.2013 

 STERIAN ION                           administrator neexecutiv; 
 CERNOV RADU ŞTEFAN         administrator neexecutiv, independent; 

  ILIESCU BOGDAN GEORGE         administrator neexecutiv, independent 
  

2. Comitetul de Audit şi Rating 
- din 27.05.2013 aprobat în HCA 7/27.05.2013  
 

 VĂDUVA PETRU ION         administrator neexecutiv, independent; 
         administrator executiv începând cu 04.06.2013 

 PREDA MIHAELA               administrator neexecutiv, independent; 
                                                         membru până în 04.06.2013  

 CERNOV RADU ŞTEFAN    administrator neexecutiv, independent; 
 
- din 29.07.2013 aprobat în HCA 13/29.07.2013 

 ILIESCU BOGDAN GEORGE  administrator neexecutiv independent; 
 CERNOV RADU ŞTEFAN      administrator neexecutiv,independent; 
 NEACŞU VLAD NICOLAE     administrator neexecutiv, independent; 

 
3. Comitetul de Siguranţă şi Securitate a SNT 
- din 27.05.2013 aprobat în HCA 7/27.05.2013 
 STERIAN ION                      administrator neexecutiv; 
 RUSU IOAN                          administrator executiv; 
 PREDA MIHAELA               administrator neexecutiv, independent; 

         membru până în 04.06.2013  
- din 29.07.2013 aprobat în HCA 13/29.07.2013 
 STERIAN ION                        administrator neexecutiv; 
 VADUVA PETRU ION           administrator executiv; 
 NEACŞU VLAD NICOLAE     administrator neexecutiv, independent 

 
4. Comitetul de Strategie şi Dezvoltare 
- din 27.05.2013 aprobat în HCA 7/27.05.2013  
 STERIAN ION                           administrator neexecutiv;  
 RUSU IOAN                              administrator executiv; 
 VĂDUVA PETRU ION              administrator neexecutiv, independent 

- din 29.07.2013 aprobat in HCA 13/29.07.2013 
 STERIAN ION                           administrator  neexecutiv; 
 VĂDUVA PETRU ION              administrator executiv; 
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 ILIESCU BOGDAN GEORGE    administrator neexecutiv, independent 
 NEACŞU VLAD NICOLAE        administrator neexecutiv, independent 

 
5. Comitetul de Reglementare şi Relaţii cu Autorităţile Publice 
- din 27.05.2013 aprobat în HCA 7/27.05.2013   
 RUSU IOAN                            administrator executiv; 
 VĂDUVA PETRU ION            administrator neexecutiv, independent; 
 CERNOV RADU ŞTEFAN      administrator neexecutiv, independent; 

 
- din 29.07.2013 aprobat în HCA 13/29.07.2013 
 STERIAN ION                        administrator neexecutiv; 
 VĂDUVA PETRU ION           administrator executiv 
 CERNOV RADU ŞTEFAN     administrator neexecutiv, independent. 

 
 
Informaţii referitoare la conducerea executivă 
 
 
Consiliul de administraţie a delegat conducerea societăţii unui director, numindu-l 
Director General şi care reprezintă societatea în relaţiile cu terţii, având în subordine 
doi directori generali adjuncţi şi directori executivi. 
 
Directorul General este numit de Consiliul de Administraţie, la recomandarea 
Comitetului de Nominalizare şi Remunerare. Acesta poate fi numit dintre 
administratori, devenind astfel administrator executiv, sau din afara consiliului de 
administraţie .  
 
Nu poate fi director general al Transgaz persoana care este incompatibilă cu calitatea de 
administrator,  potrivit Legii nr.31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu 
modifidările şi completările ulterioare.  
 
Directorul elaborează şi prezintă consiliului de administraţie un plan de management 
pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de 
conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în 
contractul de mandat.  
 
Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al 
consiliului de administraţie şi va fi supus aprobării acestuia. 
 
Evaluarea activităţii directorilor de către consiliul de administraţie va viza atât execuţia 
contractului de mandat, cât şi a planului de management.  
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Atribuţiile directorului general sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Societăţii (ROF) şi cuprinde în principal următoarele: 
 
- aplicarea strategiei şi politicilor de dezvoltare ale societăţii, stabilite de Consiliul de 

Administraţie; 
- angajarea, promovarea şi concedierea personalului salariat, în condiţiile legii; 
- numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi şi a directorilor din 

cadrul sucursalelor; 
- participarea la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere şi 

încheiere se desfăsoară în condiţiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de 
Administraţie; 

- negocierea, în condiţiile legii, a contractelor individuale de muncă; 
- încheierea actelor juridice, în numele şi pe seama Transgaz, în limitele stabilite prin 

hotărârile Consiliului de Administraţie; 
- stabilirea îndatoririlor şi responsabilităţilor personalului din subordine; 
- aprobarea operaţiunilor de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi actului 

constitutiv al societăţii; 
- aprobarea operaţiunilor de vânzare şi cumpărare de bunuri, în limita competenţelor 

delegate de Consiliul de Administraţie; 
- împuternicirea directorilor executivi, directorilor din cadrul exploatărilor teritoriale 

şi oricărei alte persoane să exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţă; 
- îndeplinirea oricăror altor sarcini pe care consiliul le deleagă în atribuţia sa. 
 
Directorii executivi şi directorii din cadrul exploatărilor teritoriale sunt numiţi, 
suspendaţi sau revocaţi de Directorul General, sunt funcţionari ai Transgaz, şi sunt 
răspunzători faţă de acesta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor cât şi faţă de membrii 
Consiliului de Administraţie.  
 
Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul exploatărilor teritoriale 
sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Transgaz. 
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Lista membrilor conducerii executive 
 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Funcţia Departament/Direcţie 

1 Petru Ion Văduva Director General  

2 Gheorghe Haţegan Director general adjunct  

3 Ioan Rusu Director general adjunct  

4 Marius Lupean Director Departament Economic 

5 Florea Vasile Director Departament Operare  

6 Tătaru Ion Director  Departament Dezvoltare 

7 Cosma Florin Director Departament Exploatare şi Mentenanţă 

8 Ghidiu Elisabeta Director 
Departament Strategie şi Management 
Corporativ 

9 Ciprian Viorel Achim Director Departament Corp Control şi HSSEQ 

10 Ciprian Octavian Alic  Director  
Departament Accesare Fonduri 
Europene şi Relaţii Internaţionale 

11 Idu Olga Director Direcţia Juridică 

12 Mateş Angela Director Direcţia Resurse Umane  

13 Oana Cristina Niculescu Director Direcţia Strategie Bugetară 

14 Gabriela Elena Mareş  Director  
Direcţia Cooperare şi Reglementări 
Europene 

15 Mihai Fodor  Director Direcţia Buget Finanţe 

16 Dorin Vasile Deac Şuteu Director 
Direcţia Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţii 

17 Sorin Gabriel Deac  Director Direcţia  Pregătire, Execuţie Lucrări 

18 Rău Ioan Director Direcţia de Echilibrare  

19 Şai Alexandru  Director  Direcţia Măsurare, Calitate Gaze Naturale 

20 Pătârniche Mihai Director Dispeceratul  Naţional  

21 Stroia Gheorghe Marius Director Direcţia Operator Piaţă Gaze Bucureşti 

22 Bunea Florin Director adjunct Direcţia Operator Piată Gaze 

23 Muntean Aurel Director adjunct Direcţia Măsurare, Calitate Gaze Naturale 

24 Lascu Sergiu Director adjunct  
Direcţia Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţii 

25 Viorel Barbu Director Direcţia Reabilitare SNT 

26 Adela Pînzar Director  Direcţia Achiziţii Publice şi Contractări 

27 Ilie Laţa  Director Sucursala Mediaş 

28 Leahu Mihai Director Departament Proiectare şi Cercetare 
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Drepturile deţinătorilor de instrumente financiare ale emitentului 
 
Toţi deţinătorii de instrumente financiare emise de Transgaz din acelaşi tip şi clasă de 
titluri beneficiază de un tratament egal, iar compania depune permanent eforturi 
susţinute pentru a realiza o comunicare efectivă, activă şi permanentă în vederea  
exercitării drepturilor într-o manieră echitabilă.   
 
Toţi deţinătorii de acţiuni Transgaz vor fi trataţi în mod echitabil. Toate acţiunile emise 
conferă deţinătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea 
va fi supusă aprobării deţinătorilor direct afectaţi în adunările speciale ale respectivilor 
deţinători. 
 
Transgaz depune toate diligenţele pentru facilitarea participării acţionarilor la lucrările 
Adunărilor Generale ale Acţionarilor, dialogului între acţionari şi membrii Consiliului de 
Administraţie şi/sau ai conducerii, precum şi a exercitării depline a drepturilor 
acestora. Participarea acţionarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acţionarilor este 
pe deplin încurajată, iar pentru acţionarii care nu pot participa la sedinţe se pune la 
dispoziţie posibilitatea votului în absenţă - pe bază de procură specială, sau - prin 
corespondenţă. 
 
Compania are creată  o secţiune specială, numită  Relaţii cu investitorii, pe pagina 
proprie de web, unde informaţiile relevante cu privire la procedurile privind accesul şi 
participarea la Adunarea Generala a Acţionarilor (AGA), convocări AGA, completările 
ordinii de zi a AGA, răspunsuri ale CA la întrebările adresate de acţionari, rapoarte 
curente, situaţii financiare ale societăţii, exercitarea drepturilor de vot în AGA, materiale 
de pe agenda AGA, modele de procură specială, calendarul financiar, guvernanţa 
corporativă etc. ale companiei sunt  permanent actualizate şi accesibile, contribuind 
astfel la informarea  transparentă şi echitabilă a tututuror celor interesaţi. 
 
Totodată, Transgaz are înfiinţat o structură organizatorică specializată pentru 
gestionarea activităţii privind piaţa de capital, respectiv – Serviciul Relaţii cu Investitorii 
şi Agenţiile de Ratig –  structură a cărei activitate este dedicată relaţiei cu investitorii şi 
cu acţionarii. Personalul serviciului este permanent pregătit/instruit/format 
profesional asupra aspectelor ce privesc relaţia companiei cu acţionarii săi, a 
principiilor de guvernanţă corporativă, a managementului, relaţiei cu clienţii. 
 
Transparenţa 
 
Transgaz efectuează raportări periodice şi continue cu privire la evenimente importante 
ce privesc societatea, incluzând, fară a se limita la acestea, situaţia financiară, 
performanţa, proprietatea şi conducerea,  atât în mass media cât şi pe pagina web 
proprie (www.transgaz.ro). Compania pregăteste şi diseminează informaţii periodice şi 
continue relevante în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară (IFRS) şi alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale şi de 
conducere (ESG –Environment, Social and Governance). Informaţiile sunt diseminate 
atât în limba româna cât şi în limba engleză. 

http://www.transgaz.ro/
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Compania organizează de două ori pe an întâlniri cu analiştii financiari, brokeri, 
specialişti de piaţă cât şi investitori, cu ocazia diseminării situaţiilor financiare anuale şi 
semestriale, materiale relevante în decizia investiţională. 
 
Regimul Informaţiei Corporative 
 
Consiliul de Administraţie stabileşte politica corporativă de diseminare a informaţiilor, 
respectând legistaţia în vigoare şi actul constitutiv al companiei, această politică 
garantează accesul egal la informaţie al acţionarilor, investitorilor cât şi al acţionarilor 
semnificativi, şi nu  permite abuzuri privind informaţiile confidenţiale sau informaţiile 
despre „tranzacţiile cu sine”. 
 
Responsabilitate socială (CSR) 
 
Responsabilitatea Socială Corporativă 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 sustenabilitătii şi ai performanţei 
durabile.  
 
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.  
 
În acest sens, UE a elaborat un set de principii care vizează două dimensiuni ale relaţiei 
dintre companie şi comunitate, dimensiunea internă şi dimensiunea externă şi 
recomandă companiilor să integreze aceste principii în codurile de conduită şi să 
raporteze asupra modului în care le-au aplicat.  
 
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, 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 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 de a veni în sprijinul nevoilor reale ale 
tuturor celor care contribuie permanent la  bunul mers al activităţii sale.   
 
 
Parte componentă a strategiei TRANSGAZ 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 de responsabilitate socială iniţiate în acest 
scop.  
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Angajamentul asumat de conducerea companiei prin "Declaraţia de politică privind 
sistemul de management integrat calitate – mediu", este o dovadă certă a faptului că 
TRANSGAZ responsabilizează importanţa asigurării unui climat organizaţional în care 
toţi cei interesaţi: angajaţi, acţionari, clienţi, furnizori, comunitate şi mediu să poată 
interacţiona eficient şi responsabil  atât din punct de vedere economic cât şi social.  
 
Politica companiei  în ceea ce priveşte responsabilitatea socială 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.  
 
Domeniile prioritare în care TRANSGAZ desfăşoară programe de responsabilitate 
socială sunt:  sportul, dezvoltarea comunităţii (lăcaşuri de cult, şcoli, grădiniţe), educaţie, 
artă şi cultură, acţiuni umanitare, sănătate (spitale),  mediu.  
 
SPORT - Suntem printre cei care cred că sportul are puterea de a asigura armonia între 
corp şi minte! 
 
DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII -  Suntem acolo unde e nevoie!  
 
EDUCAŢIE - Credem în potenţialul tinerei generaţii şi de aceea investim în educaţia 
acesteia!  
 
ARTĂ ŞI CULTURĂ - Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă şi egală a omului în toate 
privinţele, iar noi suntem alături de cei ce vor acest lucru!  
 
ACŢIUNI UMANITARE - TRANSGAZ  este întotdeauna alături de cei care au nevoie reală 
de ajutor!  
 
SĂNĂTATE - Ne îngrijim de sănătatea altora la fel ca şi de a noastră!  
 
MEDIU- Cu toţii ne dorim o viaţă sănătoasă şi într-un mediu curat, şi de aceea ne 
preocupă tot ceea ce este în jurul nostru ! 
 
 
Mai mult, începând cu anul 2011, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş este prezentă şi pe site-
ul  www.responsabilitatesocială.ro  atât la profil companii responsabile cât şi la studii 
de caz/secţiunea MEDIU/ proiect OLIMPIADA VERDE - proiect care a fost premiat şi la 
GREEN BUSINESS GALA  în decembrie 2010. 
 
În anul 2012 pe site-ul www.csrmedia.ro  compania Transgaz apare pentru prima 
dată pe harta CSR a Romaniei cu proiectele aflate în derulare cât şi la secţiunea 
companii, cu un amplu articol dedicat Premiului Anual C.I.Motaş, proiect CSR aflat la 
cea de a treia ediţie. 
 
 
 
 

http://www.responsabilitatesocială.ro/
http://www.csrmedia.ro/
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În cursul anului 2013 s-au organizat trei campanii de voluntariat corporativ:  
"Dăruieşte un zâmbet"  
"Donând sânge poţi salva o viaţă"  
”Campania umanitara "Oameni pentru Oameni" prin care salariaţii companiei 
Transgaz au donat îmbrăcăminte şi alte articole sinistraților din localitățile din județul 
Galați (Cudalbi, Costache Negri, Cuca), afectați de inundațiile din 11-13 septembrie 
2013. 
 
Prin toate obiectivele propuse în ceea ce priveste responsabilitatea socială corporativă 
precum şi prin acţiunile de sponsorizare şi donaţiile întreprinse, SNTGN Transgaz SA 
Mediaş se angajează în mod etic şi contribuie prin practica afacerilor transparente şi 
responsabile la dezvoltare durabilă a economiei şi 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 îşi desfăşoară activitate. 
 
 
Pentru mai multe detalii accesaţi www.transgaz.ro/link/responsabilitatesociala. 

http://www.transgaz.ro/link/responsabilitatesociala
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Declaratia „Aplici sau Explici”   

 

Principiu/ 
Recomandare 

Intrebare DA NU Daca NU, atunci EXPLICI 

P19 Emitentul este administrat in baza 
unui sistem dualist?  

 X SNTGN TRANSGAZ SA are un 
sistem de administrare unitar şi 
este administrată de un Consiliu 
de Administraţie. Acesta are 
competenţa generală pentru 
efectuarea tuturor actelor 
necesare în vederea îndeplinirii 
cu succes a obiectului de 
activitate al societăţii, cu 
excepţia aspectelor care sunt de 
competenţa Adunării Generale a 
Acţionarilor conform 
prevederilor Actului Constitutiv 
actualizat la 10.07.2013, sau ale 
legilor aplicabile.  

P1  R1 Emitentul a elaborat un 
Statut/Regulament de Guvernanta 
Corporativa care sa descrie 
principalele aspecte de guvernanta 
corporativa? 

X  Societatea a elaborat in cursul 
anului 2010 Regulamentul de 
Guvernanta Corporativa al 
SNTGN Transgaz SA Medias, 
document ce a fost aprobat in 
sedinta Adunarii Generale a 
Actionarilor din data de 
02.03.2011. 

Statutul/Regulamentul de guvernanta 
corporativa este postat pe website-ul 
companiei, cu indicarea datei la care a 
suferit ultima actualizare? 

X   

R2 In Statutul/Regulamentul de 
guvernanta corporativa sunt definite 
structurile de guvernanta 
corporativa, functiile, competentele si 
responsabilitatile Consiliului de 
Administratie (CA) si ale conducerii 
executive?  

X   

R3 
 

Raportul Anual al emitentului 
prevede un capitol dedicat 
guvernantei corporative in care sunt 
descrise toate evenimentele 
relevante, legate de guvernanta 
corporativa, inregistrate in cursul 
anului financiar precedent? 

X   

Emitentul disemineaza pe website-ul 
companiei informatii cu privire la 
urmatoarele aspecte referitoare la 
politica sa de guvernanta corporativa: 

a) descriere a structurilor sale de 
guvernanta corporativa? 

X   

b) actul constitutiv actualizat? X   
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Principiu/ 
Recomandare 

Intrebare DA NU Daca NU, atunci EXPLICI 

c) regulamentul intern de 
functionare/ aspecte esentiale 
ale acestuia pentru  fiecare 
comisie/comitet de specialitate?  

X   

d) Declaratia „Aplici sau Explici”? X   

e) lista membrilor CA cu 
mentionarea membrilor care 
sunt independenti si/sau 
neexecutivi, ai membrilor 
conducerii executive si ai 
comitetelor/comisiilor de 
specialitate? 

X   

f) o varianta scurta a CV-ului 
pentru fiecare membru al CA si 
al conducerii executive? 

X   

P2 Emitentul respecta drepturile 
detinatorilor de instrumente 
financiare emise de acesta, 
asigurandu-le acestora un tratament 
echitabil si supunand aprobarii orice 
modificare a drepturilor conferite, in 
adunarile speciale ale respectivilor 
detinatori? 

X   

P3  R4 Emitentul publica intr-o sectiune 
dedicata a website-ului propriu detalii 
privind desfasurarea Adunarii Generale 
a Actionarilor (AGA): 
a) convocatorul AGA? 

X   

 b) materialele/documentele aferente 
ordinii de zi precum si orice alte 
informatii referitoare la subiectele 
ordinii de zi? 

X   

c) formularele de procura speciala? X   

R6 Emitentul a elaborat si a propus AGA 
proceduri pentru desfasurarea 
ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, 
fara a prejudicia insa dreptul oricarui 
actionar de a-si exprima liber opinia 
asupra chestiunilor aflate in dezbatere? 

X   

R8 
 

Emitentul disemineaza intr-o sectiune 
dedicata de pe website-ul propriu 
drepturile actionarilor precum si 
regulile si procedurile de participare la 
AGA? 

X   

Emitentul asigura informarea in timp 
util (imediat dupa desfasurarea AGA) a 
tuturor actionarilor prin intermediul 
sectiunii dedicate a website-ului 
propriu: 
a) privind deciziile luate in cadrul 

AGA? 

X   

b) privind rezultatul detaliat al votului? X   
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Principiu/ 
Recomandare 

Intrebare DA NU Daca NU, atunci EXPLICI 

Emitentii disemineaza prin intermediul 
unei sectiuni speciale pe pagina proprie 
de web, usor identificabila si accesibila: 

a) rapoarte curente/comunicate? 

X   

      b)  calendarul financiar, rapoarte 
anuale, semestriale si trimestriale? 

X   

R9 Exista in cadrul companiei emitentului 
un departament/persoana specializat 
(a) dedicat (a) relatiei cu investitorii? 

X   

P4, P5  R10 CA-ul se intruneste cel putin o data pe 
trimestru pentru monitorizarea 
desfasurarii activitatii emitentului? 

X   

R12 Emitentul detine un set de reguli 
referitoare la comportamentul si 
obligatiile de raportare a tranzactiilor cu 
actiunile sau alte instrumente financiare 
emise de societate (“valorile mobiliare 
ale societatii”) efectuate in cont propriu 
de catre administratori si alte persoane 
fizice implicate? 

X   

Daca un membru al CA sau al 
conducerii executive sau o alta 
persoana implicata  realizeaza in cont 
propriu o tranzactie cu titlurile 
companiei, atunci tranzactia este 
diseminata prin intermediul website-
ului propriu, conform Regulilor 
aferente? 

 X Informatia este diseminata de 
catre SSIF la care se face 
tranzactia. Aceste notificari se 
publica pe site-ul BVB. 

P6 Structura Consiliului de Administratie 
a Emitentului asigura  un echilibru 
intre membrii executivi si ne-
executivi (si in mod deosebit 
administratorii ne-executivi 
independenti) astfel incat nicio 
persoana sau grup restrans de 
persoane sa nu poata domina, in 
general, procesul decizional al CA?  

X   

P7 Structura Consiliului de Administratie 
a Emitentului asigura  un numar 
suficient de membrii independenti?  

X   

P8 R15 In activiatea sa, CA-ul are suportul 
unor comitete/comisii consultative 
pentru examinarea unor tematici 
specifice, alese de CA, si pentru 
consilierea acestuia cu privire la 
aceste tematici? 

X   

Comitetele/comisiile consultative 
inainteaza rapoarte de activitate  CA-
ului cu privire la tematicile 
incredintate de acesta? 

X   

R16 Pentru evaluarea independentei 
membrilor sai neexecutivi, Consiliul 

X   
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Principiu/ 
Recomandare 

Intrebare DA NU Daca NU, atunci EXPLICI 

de Administratie foloseste criteriile 
de evaluare enuntate in 
Recomandarea 16? 

R17 Membrii CA isi imbunatatesc 
permanent cunostintele prin 
training/pregatire in domeniul 
guvernantei corporative? 

X   

P9 Alegerea membrilor CA are la baza o 
procedura transparenta (criterii 
obiective privind calificarea 
personala/ profesionala etc.)?  

X   

P10 Exista un Comitet de Nominalizare in 
cadrul companiei? 

X   

P11 R21 Consiliul de Administratie analizeaza 
cel putin o data pe an nevoia 
infiintarii unui Comitet de 
remunerare/politica de remunerare 
pentru administratori si membrii 
conducerii executive? 

X   

Politica de remunerare este aprobata 
de AGA? 

X   

R22 Exista un Comitet de Remunerare 
format exclusiv din administratori ne-
executivi? 

X   

R24 Politica de remunerare a companiei 
este prezentata in 
Statutul/Regulamentul de 
Guvernanta Corporativa? 

X   

P12, 
P13 

R25 Emitentul disemineaza in limba 
engleza informatiile care reprezinta 
subiectul cerintelor de raportare: 
a)informatii periodice (furnizarea 
periodica a informatiei)? 

X   

b) informatii continue (furnizarea 
continua a informatiei)? 

X   

Emitentul pregateste si disemineaza 
raportarea financiara si conform 
IFRS? 

X   

R26 Emitentul promoveaza, cel putin o 
data pe an,  intalniri cu analisti 
financiari, brokeri, agentii de rating si 
alti specialisti de piata, in scopul 
prezentarii elementelor financiare, 
relevante deciziei investitionale? 

X   

R27 Exista in cadrul companiei un Comitet 
de Audit? 

X   

R28 CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, 
examineaza in mod regulat eficienta 
raportarii financiare, controlului 
intern si sistemului de administrare a 
riscului adoptat de societate? 

X   
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Principiu/ 
Recomandare 

Intrebare DA NU Daca NU, atunci EXPLICI 

R29 Comitetul de Audit este format in 
exclusivitate din administratori 
neexecutivi si are un numar suficient 
de administratori independenti? 

X 

R30 Comitetul de Audit se intalneste de 
cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni 
fiind dedicate intocmirii si 
diseminarii catre actionari si public a 
rezultatelor semestriale si anuale? 

X   

R32 Comitetul de Audit face recomandari 
CA privind selectarea, numirea, re-
numirea si inlocuirea auditorului 
financiar, precum si termenii si 
conditiile remunerarii acestuia? 

X   

P14 CA a adoptat o procedura in scopul 
identificarii si solutionarii adecvate a 
situatiilor de conflict de interese? 

 X Astfel de situatii sunt 
reglementate prin legislatia 
incidenta. 

P15 R33 Administratorii informeaza CA asupra 
conflictelor de interese pe masura ce 
acestea apar si se abtin de la 
dezbaterile si votul asupra 
chestiunilor respective, in 
conformitate cu prevederile legale 
incidente? 

X   

P16 R34/ 
R35 

CA-ul a adoptat proceduri specifice in 
scopul asigurarii corectitudinii 
procedurale (criterii de identificare a 
tranzactiilor cu impact semnificativ, 
de transparenta, de obiectivitate, de 
ne-concurenta etc.) in scopul 
identificarii tranzactiilor cu parti 
implicate? 

 X Astfel de situatii sunt 
reglementate prin legislatia 
incidenta. 

P17 R36 CA a adoptat o procedura privind 
circuitul intern si dezvaluirea catre 
terti a documentelor si informatiei 
referitoare la emitent, acordand o 
importanta speciala informatiei care 
poate influenta evolutia pretului de 
piata al valorilor mobiliare emise de 
acesta? 

X   

P18 R37/ 
R38 

Emitentul desfasoara activitati 
privind Responsabilitatea Sociala si 
de Mediu a Companiei? 

X   
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Administratorii societaţii SNTGN Transgaz SA Mediaş 
 

1. Sterian Ion Administrator începând cu data de 30.04.2013  
Preşedinte CA  începând cu data de 10.07.2013  

2. Văduva Petru Ion Administrator începând cu data de 30.04.2013  

3. Cernov Radu-Ştefan Administrator începând cu data de 30.04.2013  

4. Iliescu Bogdan George Administrator începând cu data de 10.07.2013  

5. Neacşu Vlad Nicolae Administrator începând cu data de 10.07.2013 
pana în data 24.01.2014 

 Vulpescu Remus Administrator începând cu data de 24.01.2014 
şi în prezent. 

 
CV – urile administratorilor societăţii se găsesc pe site-ul societăţii la adresa 
http://www.transgaz.ro/ac_agoa.php?poz=285, conform prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
capitolul V -  Transparenţă. Obligaţii de raportare, art.51 potrivit căruia societaţile 
comerciale trebuie să publice pe pagina proprie de internet CV-urile membrilor 
consiliului de administraţie şi cele ale directorilor. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transgaz.ro/ac_agoa.php?poz=285
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ANEXA 2 ACTIVITATEA HSSEQ  
 
Responsabilitatea emitentului cu privire la mediul înconjurător 
Cadrul legal incident şi stadiul autorizărilor 
 
Activitatea societăţii se autorizează în conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 
privind protecţia mediului şi a Ordinului nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de 
emitere a autorizaţiei de mediu, fiind cuprinsă în anexa nr.1 – Lista activităţilor supuse 
procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. 
 
Procedura de reînnoire a autorizaţiilor de mediu la nivelul societăţii aferentă anului 
2013 a avut în vedere obţinerea actelor de reglementare la un număr de 4 Exploatări 
Teritoriale (Brăila, Bucureşti, Mediaş şi Cluj) şi la două Staţii de Comprimare (Şinca şi 
Dealu Frumos). În urma acestui proces au fost autorizate din punct de vedere al 
protecţiei mediului un număr de 194 de obiective ale societăţii. 
 
Totodată la sfârşitul anului 2013, Exploatarea Teritorială Constanţa a depus dosarul de 
reînnoire a autorizaţiei de mediu, acţiune necesară din cauza reorganizării teritoriale 
care a avut loc la nivelul acestei structuri. Ca atare, la nivelul societăţii există un număr 
de 18 autorizaţii de mediu, prin care sunt autorizate un număr de 1177 obiective. 
 
Din punct de vedere al autorizaţiilor de gospodărire a apelor, legislaţia din domeniu 
impune obţinerea actelor de reglementare la toate obiectivele care se construiesc pe 
ape sau au legătură cu apele. Drept urmare, societatea deţine un număr de 126 de 
autorizaţii de gospodărirea apelor pentru traversări cursuri de ape cu conducte de 
transport gaze naturale, din care în anul 2013, au fost reînnoite 87 dintre acestea. 
 
Cheltuielile totale realizate în domeniul obţinerii actelor de reglementare în 
cursul anului 2013 sunt în valoare de 492.578 lei, din care 170.553 lei reprezintă 
taxa de emitere a actelor şi 322.025 lei pentru elaborarea studiilor de mediu ce au fost 
necesare obţinerii acestor acte.  
 
Inspecţii şi sancţiuni  
 
În anul 2013, S.N.T.G.N. Transgaz S.A  a fost supus unui număr de 14 inspecţii, dintre 
care 9 au fost efectuate de către Garda Naţională de Mediu – Comisariatele Judeţene şi 6 
de către Administraţia Naţională "Apele Române". Ca urmare a inspecţiilor efectuate, 
Administraţia Naţională "Apele Române" nu a aplicat sancţiuni contravenţionale, iar 
Garda Naţională de Mediu a aplicat o amendă contravenţională, în următoarea situaţie: 

 în data de 22.01.2013 a fost aplicată amenda contravenţională de 25.000 lei 
cu posibilitatea de plată în 48 de ore a sumei de 5.000 lei, la Exploatarea 
Teritorială Cluj, în conformitate cu Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea 
aerului înconjurător, pentru neinformarea autorităţilor competente în cazul 
depăşirii valorilor limită de emisie, în cazul incidentului tehnic de la SRM 
Sângeorgiu de Mureş. 
 

Principalele măsuri de îmbunătăţire a activităţii, aşa cum reiese din rapoartele de 
inspecţii ale autorităţilor de control, au fost: 
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- anunţarea autorităţilor de mediu în cazul oricăror evenimente cu efect asupra 
mediului; 

- gestionarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor; 
- respectarea prevederilor din autorizaţia de mediu; 
- efectuarea monitorizărilor surselor de poluare conform actelor de reglementare; 
- respectarea condiţiilor stabilite în avizele de gospodărire a apelor şi în acordurile 

de mediu; 
- depunerea de documentaţii specifice pentru autorizarea obiectivelor din punct de 

vedere a gospodăririi apelor. 
 
Societatea a câştigat în instanţă două procese, astfel: 
 prin Hotărârea nr. 610 / 11.12.2013 a fost admisă plângerea formulată de S.N.T.G.N. 

Transgaz S.A împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare nr. 2825/ 
16.05.2012  şi prin decizia tribunalui a fost respins recursul promovat de 
Administraţia Bazinală de Ape  Prut – Bârlad, ca atare a fost anulată amenda de 
12.500 lei; 

 prin Hotărârea nr. 973 / 13.11.2013 a fost admis recursul societăţii prin care s-a 
modificat sentinţa şi a fost admisă plângerea formulată de S.N.T.G.N. Transgaz S.A 
împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare nr. 48.013/19.06.2012 
emis de Garda Naţională de  Mediu – Comisariatul Regional Galaţi, ca atare a fost 
anulată amenda de 17.500 lei. 

 
Reducerea impactului asupra mediului 
 
Preocuparea pentru reducerea impactului asupra mediului este o activitate permanentă 
a societăţii care are la bază monitorizarea surselor de poluare precum şi încadrarea 
valorilor în cele impuse de autorizaţiile de mediu eliberate de autorităţi. 
Laboratorul Protecţia Mediului din cadrul societăţii a desfăşurat următoarele activităţi: 
1. Monitorizarea surselor de poluare pe amplasamentele SNTGN Transgaz SA; 
2. Identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu pe amplasamentele SNTGN Transgaz 

SA. 
Aceste activităţi sunt cuprinse în Programul Sistemului de Management Integrat 
Calitate-Mediu (SMICM) pe anul 2013 apobat de Consiliul de Administraţie. 
 
Derularea acestor programe s-a efectuat în 2013 la un număr de 639 amplasamente, în 
conformitate cu cerinţele din autorizaţiile de mediu, eliberate de ANPM Bucureşti şi au 
constat în efectuarea sistematică, pe amplasamentele societăţii, a următoarelor 
activităţi: 
 măsurători de nivel de zgomot; 
 verificarea instalaţiilor tehnologice din punct de vedere a etanşeităţii în vederea 

depistării emisiilor de metan şi a celor de etilmercaptan; 
 identificarea diferitelor situaţii neconforme cu legislaţia de protecţia mediului şi / 

sau în ceea ce priveşte poluările accidentale;  
 identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu; 
 întocmirea buletinelor de măsurare, a fişelor de evaluare a aspectelor de mediu şi a 

rapoartelor de monitorizare. 
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Pentru amplasamentele unde s-au constatat depăşiri ale valorilor limită de emisie 
admise au fost propuse măsuri tehnice corective, având ca scop reducerea impactului 
asupra mediului. Măsurile au vizat: servicii şi lucrări de protecţia mediului, achiziţii de 
materiale de mediu, gestionarea deşeurilor şi servicii de analize chimice.  
 
Cheltuielile centralizate la nivelul anului 2013 pe aceste activităţi au însumat 
valoarea de 331.733 lei. 
 
Managementul Mediului 
 
Obiectivele din politica de mediu au fost  transpuse în Programul SMICM pe anul 2013 şi 
au determinat menţinerea sistemului de management de mediu, conformarea cu 
cerinţele legale şi de reglementare, prevenirea poluării, reducerea deşeurilor şi a 
consumului de resurse precum şi reducerea impactului asupra mediului. Atingerea 
obiectivelor şi ţintelor menţionate s-a realizat pe acţiuni concrete, cuprinse în diferite 
programe ale societăţii. 
 
Auditul de supraveghere SRAC din 2013 relevă funcţionarea şi menţinerea 
Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu. 
 
Preocupări în domeniul securitătii si sănătătii în muncă în anul 2013 
 
Pe parcursul anului 2013, activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a vizat 
în principal realizarea măsurilor cuprinse în "Planul de Prevenire şi Protecţie". În scopul 
diminuării şi/sau eliminării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la 
locurile de muncă din cadrul societăţii s-au desfăşurat acţiuni specifice care au 
contribuit la materializarea măsurilor planificate, având prioritate cele cu caracter 
tehnic, organizatoric precum şi din domeniul sanitar - medical. Din analiza modului de 
îndeplinire al măsurilor de prevenire şi protecţie la nivelul societăţii prezentăm 
următoarele: 
 
Măsuri organizatorice realizate conform planificării:  
- Controlul medical al lucrătorilor s-a asigurat conform cerinţelor legale, prin 

intermediul firmelor specializate în medicina muncii; 
- Conform prevederilor legale s-au achiziţionat şi dat în folosinţă sortimentele noi de  

echipament individual de protecţie, selecţionate şi aprobate spre achiziţie în cadrul 
CSSM, pentru dotarea corespunzătoare a lucrătorilor, asigurându-se cantităţile 
necesare solicitate de exploatările teritoriale. Livrările pentru contractele încheiate 
în anul 2013 s-au făcut în trim IV, deoarece în urma licitaţiilor demarate încă din 
luna februarie, contractele au fost semnate în perioada august-septembrie 2013. 
Precizăm că la sortimentele principale de echipament de protecţie (salopete iarnă şi 
vară, pantofi şi bocanci de protecţie, pâslari, cizme apă-noroi, lenjerie de corp, 
cămăşi) s-au încheiat contracte-cadru cu o durată de doi ani astfel încât în anul 2014 
să nu existe probleme în aprovizionarea cu aceste sortimente. Menţionăm că 
sortimente din loturile livrate de bocanci de securitate şi pantofi de securitate au 
fost testate la INCDPM Bucureşti în vederea verificării dacă acestea respectă 
cerinţele de protecţie şi sunt conforme cu mostra de produs depusă la licitaţie; 
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- Continuarea acţiunilor de „Identificare şi evaluare a riscurilor de accidentare şi 
îmbolnăvire profesională” prin intermediul echipelor de evaluare constituite la 
nivelul societăţii, la puncte de lucru din cadrul Exploatărilor Teritoriale. În baza 
acestor studii (rezultatele evaluărilor), pe cale de consecinţă, s-au întocmit Planurile 
de Prevenire şi Protecţie pentru anul 2014, aferente fiecărei Exploatări Teritoriale; 

- Achiziţionarea de la firma S.C. Fortza Ro SRL Mediaş a unor plăcuţe de semnalizare, 
avertizare confecţionate din tablă emailată, în vederea realizării semnalizării de 
securitate în conformitate cu H.G. 971/2006. Acestea au fost distribuite conform 
solicitărilor Exploatărilor Teritoriale; 

- Încheierea contractului cu Asociaţia SC ROMCONSULT LTD SRL Mediaş (lider 
asociere) şi SC Service Implementare Producţie SA Petrila (asociat) pentru 
întocmirea documentaţiilor tehnice pentru 150 puncte de lucru (SRM, SCV, Staţii de 
comprimare gaze) în vederea depunerii acestora la INSEMEX Petroşani pentru 
obţinerea atestatelor Ex., a rapoartelor privind protecţia la explozie şi zonării Ex. 
Menţionăm faptul că Transgaz are încheiat contractul nr. 528/2011-2014 cu 
I.N.C.D.-I.N.S.E.M.E.X. Petroşani (pe o perioadă de 3 ani) pentru servicii de 
certificare pentru atestarea instalaţiilor din arii periculoase Ex. (respectiv 
reatestare, elaborare rapoarte de protecţie la explozie şi avizare zonare pentru staţii 
de reglare măsurare, staţii de comprimare, etc). Astfel se îndeplinesc prevederile 
legale din Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi a H.G. 1058/2006 
privind cerinţe minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii 
lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozibile.Pe 
parcursul anului 2013 au fost eliberate de către INCD-INSEMEX Petroşani un număr 
de 141 de atestate pentru puncte de lucru (SRM-uri) unde pot apărea atmosfere 
potenţial explozive.; 

- Implementarea prevederilor H.G. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. Astfel, la nivelul 
Departamentului Proiectare şi Cercetare s-a reglementat realizarea Planului de 
Securitate şi Sănătate încă din faza de proiectare de către proiectanţii autorizaţi în 
acest scop, iar la nivelul Departamentului Dezvoltare s-a stabilit, ca obligativitate la 
intrarea în CTE a proiectelor, întocmirea Planului de securitate şi sănătate şi 
desemnarea de către Departamentul Dezvoltare împreună cu Departamentul Corp 
Control, Calitate Mediu, Protecţie şi Securitate  a coordonatorilor de securitate şi 
sănătate pe perioada execuţiei lucrării. De asemenea H.G.300/2006 a fost 
implementat la nivelul Exploatărilor Teritoriale şi al Sucursalei Mediaş; 

- Organizarea în perioada noiembrie- decembrie 2013, a cursului de formare 
Coordonator în materie de securitate şi sănătate pe perioada execuţiei 
lucrărilor la care au participat 6 inspectori de protecţia muncii din cadrul 
exploatărilor teritoriale şi 9 sefi de şantier din cadrul Sucursalei Mediaş, 

- Încheierea contractului de consultanţă cu firma S.C. PRISMA QALITY SRL din Ploieşti 
în vederea implementării şi certificării unui sistem de management al securitaţii şi 
sănătăţii ocupaţionale SSO, conform OHSAS 18.001- Occupational Health and Safety 
Assessement Health,  

- Autorizarea şi reautorizarea în cadrul INCD- INSEMEX Petroşani a unor specialişti 
din cadrul Transgaz (ingineri –responsabili energetici, inspectori ssm, electricieni); 

- Participarea în perioada decembrie 2012 – februarie 2013 a unui număr de 16 
specialişti în domeniul SSM din cadrul societăţii la cursul postuniversitar de 
evaluare a riscurilor organizat de către Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.   
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Măsuri tehnice 
 
În decursul anului, s-a urmărit realizarea măsurilor tehnice prevăzute în Planul de 
Prevenire şi Protecţie pe anul 2013, luându-se în considerare Proiectele S.N.T.G.N. 
Transgaz SA Mediaş privitoare la politica de modernizare a Sistemului Naţional de 
Transport.  
 
Măsuri igienico sanitare  
 
În vederea realizării măsurilor din domeniul igienico-sanitar (acordarea de materiale 
igienico-sanitare, completarea/înlocuirea componentelor truselor sanitare de prim 
ajutor, dezinsecţie şi deratizare, alimentaţie de protecţie) s-au încheiat contracte la 
nivelul societăţii cu firme care asigură necesarul de materiale şi derulează servicii de 
profil, urmărite de serviciile de specialitate ale SNTGN Transgaz SA (Serv. 
Aprovizionare, Serviciul Administrativ). 
 
Măsurile de altă natură  
 
S-au întreprins acţiuni de instruire, îndrumare şi control tematic, de către inspectorii 
S.S.M. din cadrul Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie, conform Programului de 
Control, întocmit de către Direcţia C-M.P.P. şi aprobat de Directorul General.  
 
Astfel, prin mijloace specifice s-a reuşit supravegherea activităţii la toate tipurile de 
locuri de muncă, respectiv remedierea operativă a unor neconformităţi constatate. 
 
Referitor la accidente de muncă, Transgaz a înregistrat în anul 2013 un accident de 
muncă soldat cu incapacitate temporară de muncă – salariata Bărbat Maria – contabil 
în cadrul serv. Financiar - Departamentul Economic- a suferit un accident de circulaţie 
în timp ce se deplasa la bancă în interes de serviciu (lovire pe trecerea de pietoni).  
 
De asemenea în anul 2013, la nivelul Transgaz s-a înregistrat un incident periculos 
reprezentat de un incendiu la SRM Negreşti Jud. Vaslui aparţinând sectorului Tecuci, 
Exploatarea Teritorială Brăila.  
 
SNTGN TRANSGAZ S.A. Mediaş nu a înregistrat niciun caz de îmbolnăvire profesională 
în anul 2013.  
 
Referitor la contravenţiile acordate SNTGN TRANSGAZ S.A. precizăm că societatea a fost 
sancţionată contravenţional pentru nerespectarea prevederilor de securitate şi sănătate 
în muncă cu suma de:  
 
 9.500 lei -Sancţiune dată de ITM Vaslui în cazul evenimentului produs în data de 

30.01.2013 soldat cu incendiul SRM-ului  Negreşti, jud. Vaslui. Amenda a fost 
contestată în instanţă.  

 1.500 lei - Sancţiune dată de ITM Vaslui pentru neraportarea în termen a măsurilor 
stabilite cu ocazia unui control de specialitate. Ameda a fost imputată angajatei 
Tănase Mirela – inspector protecţia muncii Exploatarea Teritorială Brăila.  
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Evenimente produse şi cercetate în cadrul SNTGN Transgaz SA Mediaş în anul 2013:  
 
1. Eveniment produs în data de 20.04.2013 în cadrul Exploatării Teritoriale Braşov –

SRM Braşov I – în care a fost implicat operatorul Bordeianu Ioan căruia i s-a făcut 
rău în timpul serviciului. După acordarea primului ajutor de către ambulanţa Braşov 
nu a necesitat zile de concediu medical, evenimentul nefiind încadrat ca accident de 
muncă; 

2. Eveniment produs în data de 27.11.2013 la SCV Coroi în urma căruia au fost 
accidentaţi uşor trei lucrători din cadrul Sectorului Târnăveni- Exploatarea 
Teritorială Mediaş şi anume – Popa Florin Celestin – electrician, Szasz Adrian Daniel 
– lăcătuş mecanic şi Deneş Florin – operator la SCV Coroi, care a fost înregistrat ca şi 
accident uşor.  

 
Referitor la cheltuielile evidenţiate în bugetul de cheltuieli pentru protecţia muncii pe 
anul 2013, precizăm că suma totală este de 5.000.991,83 lei, această valoare 
neincluzând cheltuielile făcute pe fonduri de investiţii pentru modernizarea instalaţiilor 
tehnologice şi a spaţiilor de producţie şi birouri.  
 
În continuare se prezintă structura cheltuielilor de protecţia muncii pe Exploatări 
Teritoriale cât şi pe coduri, conform evidenţelor din contabilitatea societăţii: 
 
 
 
CHELTUIELI SSM ÎN ANUL 2013 
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CHELTUIELI CODURI SSM ÎN ANUL 2013 
 
 
 

 
 
 
P101- Echipament individual de protecţie                                                                              
P305- Materiale pentru iluminat interior şi exterior  
P102- Control Medical                                                                                                              
P306- Centrale termice şi convectoare 
P104- Dotarea cabinetelor de instruire S.S.M.                                                                        
P307- Detectoare de gaze fixe şi mobile 
P105- Publicaţii în domeniul SSM                                                                                           
P308- Aparate pentru determ. concentraţiei de etil-mercaptan 
P106- Autorizare Personal                                                                                                       
P309- Modernizare sisteme odorizare 
P108- Certificări Echipamente                                                                                                 
P310- Alimentare cu apă potabilă 
P201- Materiale igienico-sanitare                                                                                             
P311- Mobilier ergonomic 
P202- Dezinsecţie şi deratizare                                                                                                
P312- Aparate măsură prize de pământ 
P301- Regulatoare performante sau disp. de atenuare zgomot                                            
P313- Refacere împământări 
P302- Echipamente anti Ex.                                                                                                      
P314- Platforme şi covoare electroizolante 
P303- Aparate de aer condiţionat                                                                                             
P315-Reamenajări grupuri sociale, băi, duşuri  
P316- Materiale de semnalizare şi avertizare 
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Nr. 
Crt. 

COD MAIS CATEGORIE CHELTUIALĂ VALOARE LEI 

1. P101 Echipament individual de protecţie                                                                              2.020.575,68 
2. P102 Control Medical                                                                                                               329.307,04 
3. P104 Dotarea cabinetelor de instruire S.S.M.                                                          241,50 
4. P105 Publicaţii în domeniul SSM                                                                                            724,73 
5. P106 Autorizare Personal                                                                                                        74.596,31 
6. P108 Certificări Echipamente                                                                                                  359.247,72 
7. P201 Materiale igienico-sanitare                                                                                             861.624,50 
8. P202 Dezinsecţie şi deratizare                                                                                                87.586,85 
9. P302 Echipamente anti Ex.                                                                                                      18.987,71 
10. P303 Aparate de aer condiţionat                                                                                             23.836,18 
11. P305 Materiale pentru iluminat interior şi exterior 96.386,06 
12. P306 Centrale termice şi convectoare 30.252,58 
13. P307 Detectoare de gaze fixe şi mobile 1.524,12 
14. P308 Aparate pentru determ. concentratiei de etil-

mercaptan 
14,82 

15. P309 Modernizare sisteme odorizare 934.242,86 
16. P310 Alimentare cu apă potabilă 29.828,73 
17. P311 Mobilier ergonomic 483,00 
18. P312 Aparate măsură prize de pământ                                                                 26,81 
19. P313 Refacere împământări 13.738,77 
20. P314 Platforme şi covoare electroizolante 768,49 
21. P315 Reamenajări grupuri sociale, băi, duşuri. 25.274,04 
22. P316 Materiale de semnalizare şi avertizare 91.710,12 
  TOTAL  5.000.991,83  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


