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Prin tradiţie, Ziua Gazistului este sarbatorita în fiecare a doua vineri din septembrie.  
TRANSGAZ acorda insa aprecierea si atentia cuvenite si transforma aceasta 
aniversare intr-o serie de evenimente, pe tot parcursul perioadei 12-19 septembrie 
2008. 
 
Ziua Gazistului este sarbatoarea bucuriei si satisfactiei apartenentei la marea si nobila 
familie a celor care trudesc in Industria Gazului Metan, avand menirea asigurarii sursei 
de caldura, bunastare si dezvoltare. 
 
Deja devenite traditionale, evenimentele dedicate acestei sarbatori, se desfasoara 
anual la mijlocul lunii septembrie. Anul acesta, in perioada 12-19 septembrie vom lua 
parte si vom asista la o serie de actiuni cu caracter profesional, sportiv si cultural. 
Finalul celebrarii Zilei Gazistului va reprezenta o mare sarbatoare campaneasca pe 
platoul Greweln din apropierea orasului Medias, unde sunt amplasate si sediile celor 
doua Institutii Nationale: TRANSGAZ si ROMGAZ, alaturi de gazisti anuntandu-si 
participarea la eveniment, numerosi colaboratori ai celor doua institutii precum si oficiali 
ai Ministerului Economiei si Finantelor. 
 
Zilele Gazistului au o semnificatie speciala deopotriva pentru beneficiarii cat si pentru 
furnizorii serviciilor TRANSGAZ, care vor fi oaspetii societatii nationale de transport 
gaze naturale in ziua de 18 septembrie 2008 in cadrul “Zilei Clientului”. Acesta zi le 
este dedicata in  totalitate si reprezinta un bun prilej de reunire a tuturor clientilor pentru 
a cunoaste si discuta despre preocuparile prezente si de viitor ale Companiei. 
 
Sarbatoarea dedicata marii familii de angajati a cuprins de asemenea o serie de 
concursuri profesionale si sportive initiate de catre Organizatiile sindicale din sistem, 
care s-au desfasurat in preajma evenimentului: concursul “Cel mai bun operator gaze”, 
concursul “Legislatia specifica de securitatea muncii” precum si Editia a IX a a “Cupei 
Gazistului” la sah, table, tenis de masa si fotbal. 
 
ZIUA GAZISTULUI ofera TRANSGAZ ocazia de a transmite tuturor celor care au lucrat 
şi lucreaza în Industria Gazului Metan sincere felicitari pentru eforturile depuse de-a 
lungul anilor si pentru realizari deosebite care au facut din sectorul gazelor naturale cea 
mai puternica ramura industriala din Mediaş.  
 
 
TRANSGAZ ureaza LA MULTI ANI tuturor gazistilor si celor dragi! 
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