
 
 
 

SNTGN Transgaz SA a finalizat proiectul „TransGasDigital”, cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

SNTGN Transgaz SA a finalizat cu succes implementarea proiectului „TransGasDigital” dedicat 

formării profesionale a angajaților societății care își desfășoară activitatea la sediul central din 

Mediaș sau în sectoarele și exploatările teritoriale din regiunile mai puțin dezvoltate ale țării. 

Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a 18 luni, în perioada 27 iulie 2021 - 28 ianuarie 2023. 

Obiectivul proiectului, derivat din Obiectivul general 3.12 al POCU, a fost atins prin: 

- dobândirea competențelor primare și avansate în domeniul TIC; 

- dezvoltarea de competențe în utilizarea unor aplicații informatice specifice activităților 

angajaților din cadrul departamentelor TIC, Proiectare și Cercetare etc. 

Prin implementarea proiectului TransGasDigital, SNTGN Transgaz S.A. a obținut următoarele 

rezultate: 

- dezvoltarea din punct de vedere profesional a unui număr total de 137 de angajați; 

- gradul de certificare profesională pentru participanții la cursuri, a fost depășit cu 3,78%, 

a fost realizat în proporție de 103,78%. 

Experiența dobândită de absolvenți va contribui atât la dezvoltarea lor profesională prin îmbinarea 

metodelor actuale de lucru cu tehnicile inovative deprinse ca urmare a participării la cursuri, cât și 

la nivelul societății prin creșterea competitivității și a flexibilității. SNTGN Transgaz SA consideră 

că pentru a putea menține standardele ridicate specifice unei companii etalon din sectorul 

energetic și pentru a se putea adapta la dinamica sectorului, mai ales în actualul  context, investiția 

în dezvoltarea resursei umane proprii este esențială. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 3,337,440.74 lei, din care 1,147,461.29 lei reprezintă 

finanțare nerambursabilă din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020, Axa 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8 - Promovarea 

unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, 

Prioritatea de investiții 10iii/ OS 3.12 „îmbunătățirea nivelului de cunoștințe /competențe/ 

aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale 

angajaților”. 
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