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PARTEA 1
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII NAŢIONALE
DE TRANSPORT GAZE NATURALE IITRANSGAZII S.A.

CAPITOLUL 1

Denumirea, forma juridică, sediul, durata şi emblema
ARTICOLUL 1. Denumirea
Denumirea societăţii este Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A.
denumită în continuare TRANSGAZ S.A.
În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la TRANSGAZ S.A.,
denumirea societăţii naţionale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau
iniţialele "S.A.", sediul social, numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului, codul unic de
înregistrare şi capitalul social subscris şi cel vărsat.
În cazul în care documentele de la alineatul 2 sunt emise de o sucursala, acestea vor menţiona şi
oficiul registrului comerţului la care a fost înregistrată sucursala şi numărul ei de înregistrare.
Informaţiile de la alineatele 2 şi 3 de mai sus, se vor publica şi pe pagina de internet a
TRANSGAZ S.A.
ARTICOLUL 2. Forma juridică
TRANSGAZ S.A., este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe
acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu Actul Constitutiv al
societăţii.

ARTICOLUL 3. Sediul
Sediul TRANSGAZ S.A. este în România, municipiul Mediaş, Piaţa Constantin 1. Motaş nr. 1, jud.
Sibiu.
Sediul TRANSGAZ S.A. poate fi schimbat în orice altă localitate din România, pe baza hotărârii
adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ori a deciziei Consiliului de
Administraţie, potrivit legii şi Actului Constitutiv.
TRANSGAZ S.A. poate înfiinţa sedii secundare, fără personalitate juridică, situate şi în alte
localităţi din ţară sau străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante sau agenţii, cu
aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în condiţiile prevăzute în Actul
Constitutiv al societăţii.
ARTICOLUL 4. Durata
TRANSGAZ S.A. va funcţiona pe o perioadă nelimitată de timp cu începere de la data
înmatriculării în Registrul Comerţului.

SNTGN ''TRANSGAZ" S.A.
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ARTICOLUL 5. Emblema SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
Emblema constă în reprezentarea grupurilor de litere: "TRANSGAZ", cu caractere de culoare
albastră, cu o grafie specială, iar dedesubt, cu caractere de dimensiuni mici, de culoare neagră,
grupul de litere: "MAGISTRALA ENERGIEI"; iar în stânga este plasat un cerc de culoare albastră în
interiorul căruia se află reprezentarea unor conducte; cercul este încadrat de 2 arce de cerc, de
culoare gri.
Emblema TRANSGAZ va putea fi folosită pe panouri de reclamă oriunde ar fi aşezată, pe facturi,
scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afişe, publicaţii şi în orice alt mod, numai dacă va fi
însoţită în mod vizibil de firma societăţii.

CAPITOLUL 11

Scopul

şi

obiectul de activitate

ARTICOLUL 6. Scopul
TRANSGAZ S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul
internaţional, transport transfrontalier, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea-proiectarea
în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de
acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv al
societăţii.

ARTICOLUL 7. Obiectul de activitate
Domeniul de activitate al TRANSGAZ S.A. este Cod CAEN 495 Transporturi prin conducte.
TRANSGAZ S.A. are ca obiect principal de activitate: Cod CAEN 4950 - Transporturi pnn
conducte.
SNTGN "TRANSGAZ" S.A. poate desfăşura, având ca obiect secundar de activitate, următoarele
activităţi:

•

Cod CAEN 1623

- Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru
construcţii;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod

CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN

SNTGN "TRANSGAZ" S.A.

1814
2562
2599
3311
3320
3511
3530
3812
4221
4313
4321

-

Legătorie şi

servicii conexe;
Operaţiuni de mecanică generală;
Confecţii metalice;
Repararea articolelor fabricate din metal;
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
Producţia de energie electrică;
Furnizarea de abur şi aer condiţionat;
Colectarea deşeurilor periculoase;
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii;
Lucrări de instalaţii electrice;
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•
•
•
•
•
•
•

Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod

CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN

4322
4329
4399
4511
4519
4520
4671

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod
Cod

CAEN 4677
CAEN 4690
CAEN 4939
CAEN 4941
CAEN 4942
CAEN 5030
CAEN 5040
CAEN 5210
CAEN 5221
CAEN 5222
CAEN 5520

-

Lucrări

ŞI FUNCŢIONARE

sanitare, de încalzire şi aer condiţionat;
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 t);
Comerţ cu alte autovehicule;
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi
al produselor derivate;
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
Comerţ cu ridicata nespecializat;
Alte transporturi terestre de călători n.c.a;
Transporturi rutiere de mărfuri;
Servicii de mutare;
Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare;
Transporturi de marfă pe căi navigabile interioare;
de

instalaţii

- Depozitări;
- Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- Activităţi de servicii anexe transportului pe apă;
- Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de

scurtă

durată;

•
•

Cod CAEN 5590
Cod CAEN 5920

•
•
•
•

Cod
Cod
Cod
Cod

CAEN
CAEN
CAEN
CAEN

601 O
6020
6110
6120

•
•
•
•

Cod
Cod
Cod
Cod

CAEN
CAEN
CAEN
CAEN

6130
6190
6399
6619

•
•

Cod CAEN 6810
Cod CAEN 6820

•
•
•

Cod CAEN 7022
Cod CAEN 7111
Cod CAEN 7112

•
•
•
•
•

Cod
Cod
Cod
Cod
Cod

CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN

SNTGN "TRANSGAZ" S.A.

7120
7211
7219
7220
7410

- Alte servicii de cazare;
- Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de
editare muzicală;
- Activităţi de difuzare a programelor de radio;
- Activităţi de difuzare a programelor de televiziune;
- Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu;
- Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv
prin satelit);
- Activităţi de telecomunicaţii prin satelit;
- Alte activităţi de telecomunicaţii;
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.;
- Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv
activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- Închirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate;
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
- Activităţi de arhitectură;
- Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de
acestea;
- Activităţi de testări şi analize tehnice;
- Cercetare - dezvoltare în biotehnologie;
- Cercetare - dezvoltare în alte ştiinte naturale şi inginerie;
- Cercetare - dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;
- Activităţi de design specializat;
6
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•
•
•

Cod CAEN 7430
Cod CAEN 7490
Cod CAEN 7711

•
•

Cod CAEN 7712
Cod CAEN 7732

•

Cod CAEN 7733

•

Cod CAEN 7739

•
•
•
•
•

Cod
Cod
Cod
Cod
Cod

•

Cod CAEN 8220

•

Cod CAEN 8230

•

Cod CAEN 8291

•
•
•

Cod CAEN 8299
Cod CAEN 8551
Cod CAEN 8552

•
•
•
•
•

Cod
Cod
Cod
Cod
Cod

CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN

CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN

77 40
7990
8020
8211
8219

8559
9311
9312
9319
9329

ŞI FUNCŢIONARE

- Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi);
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
Activităţi de închiriere şi
leasing cu autoturisme şi
autovehicule rutiere uşoare;
- Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele;
- Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente
pentru construcţii;
- Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de
birou (inclusiv calculatoare);
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente
şi bunuri tangibile n.c.a.;
- Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
- Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;
- Activităţi combinate de secretariat;
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte
activităţi specializate de secretariat;
- Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (caii
center);
Activităţi
de organizare a expoziţiilor, târgurilor ŞI
congreselor;
- Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor)
de raportare a creditului;
- Alte activităţi de serviciu suport pentru intreprinderi n.c.a.;
- Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional;
- Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru,
dans, arte plastice, etc);
- Alte forme de învăţământ n.c.a.;
- Activităţi ale bazelor sportive;
- Activităţi ale cluburilor sportive;
- Alte activităţi sportive;
- Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a."

l

Domeniul şi obiectul principal de activitate al TRANSGAZ S.A. pot fi modificate numai în urma
unei hotărâri a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor.
Obiectul secundar de activitate al TRANSGAZ S.A. poate fi modificat prin decizia Consiliului de
Administraţie.

CAPITOLUL III

Capitalul social,

acţiunile

ARTICOLUL 8. Capitalul social
Capitalul social al TRANSGAZ S.A este de 117.738.440,00 lei, subscris şi vărsat integral de
acţionarii societăţii .

SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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Capitalul social este împărţit în 11.773.844 acţiuni nominative, emise în forma dematerializată.
Valoarea nominală a unei acţiuni TRANSGAZ S.A. este de 1O lei.
Capitalul social este deţinut astfel:
Statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, un număr de 6.888.840 acţiuni, cu o
valoare totală de 68.888.400,00 lei, reprezentând 58,5097% din capitalul social;
Alţi acţionari (free-float), persoane fizice şi juridice, române şi străine, un număr de
4.885.004 acţiuni, cu o valoare totală de 48.850.040,00 lei, reprezentând 41,4903% din
capitalul social.
În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art.136(3) din Constituţia
României, republicată.

ARTICOLUL 9. Majorarea şi reducerea capitalului social
1.
Majorarea capitalului social
1.1. Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
1.2. Orice majorare a capitalului social trebuie decisă de Adunarea Generală Extraordina ră a
Acţionari lor.
1.3. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va putea autoriza majorarea capitalului
social de către Consiliul de Administraţie al TRANSGAZ S.A. în limita unui prag maximal
stabilit de adunare, care nu va putea depăşi jumatate din capitalul social subscris, existent
la momentul autorizării. Durata de valabilitate a delegării date de Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor în baza acestui articol nu poate depaşi un an, şi va putea fi
reînnoită pe perioade care nu vor depăşi, pentru fiecare reînnoire, un an. Capitalul social va
putea fi majorat prin:
- emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în
schimbul unor aporturi în numerar şi/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a
primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra
TRANSGAZ S.A., cu acţiuni ale acesteia. Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului
vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.
1.4. În cazul în care legea nu prevede altfel, ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor
existenţi de a subscrie noile acţiuni în cazul majorării capitalului social prin aport în
numerar, trebuie hotărâtă de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, la care
participă acţionari reprezentând cel putin % (trei pătrimi) din capitalul social subscris, şi cu
votul acţionari lor care deţin cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot.
1.5. În cazul în care legea nu prevede altfel, majorarea capitalului social prin aport în natură
trebuie sa fie aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, la care participă
acţionari reprezentând cel puţin % (trei pătrimi) din capitalul social subscris, şi cu votul
acţionarilor care să reprezinte cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot. Prevederile
paragrafului 1.3. de mai sus nu sunt aplicabile în această situaţie.
1.6. Aportul în natură pentru majorarea capitalului social al TRANSGAZ S.A. poate consta numai
în bunuri performante necesare realiză r ii obiectului de activitate al TRANSGAZ S.A.
1.7. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor ori, după caz, decizia Consiliului de Administraţie
al TRANSGAZ S.A. privind majorarea capitalului social va preciza în mod expres numărul
drepturilor de preferinţă necesare pentru achiziţionarea unei acţiuni noi, preţul de
subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de preferinţă şi perioada în care va avea loc
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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la care se ofe ră acţiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de
preferinţă, dacă este cazul, precum şi orice alte menţiuni obligatorii potrivit legii.
1.8. În cazul în care Adunarea Generală a Acţionarilor ori Consiliul de Administraţie aprobă şi
tranzacţionarea drepturilor de preferinţă, va fi întocmit şi un document de prezentare în
vederea tranzacţionării drepturilor de preferinţă pe aceeaşi piaţă reglementată pe care sunt
tranzacţionate valorile mobiliare la care se referă. Documentul va avea conţinutul
obligatoriu potrivit legislaţiei aplicabile.
subscrierea,

preţul

2. Reducerea capitalului social
2.1 . Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
2.2. În cazul în care administratorii constată că în urma unor pierderi, activul net, determinat ca
diferenţă între totalul activelor şi datoriilor societăţii, reprezintă mai puţin de jumătate din
valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau
dizolvarea societăţii.
2.3. Atunci când reducerea capitalului se datorează unor pierderi, capitalul social nu poate fi
redus decât prin reducerea numărului de acţiuni sau reducerea valorii nominale a tuturor
acţiunilor, fără returnarea către acţionari a unei părţi din aport şi fără scutirea actionarilor
de la plata sumelor datorate în contul acţiunilor.
2.4. Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a
Acţionari lor.
ARTICOLUL 1O. Acţiunile
Acţiunile TRANSGAZ S.A. sunt nominative şi emise în forma dematerializată prin înregistrarea
acestora în registrul acţionari lor societăţii şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
Evidenţa acţiunilor şi a altor valori mobiliare emise de TRANSGAZ S.A. va fi ţinută potrivit
reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
În registrul actionarilor se pot efectua modificări numai cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
Acţiunile emise de TRANSGAZ S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în
condiţiile legii.
Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale TRANSGAZ S.A.
potrivit reglementărilor în vigoare. Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în
proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Economiei sau succesorii acestuia.
ARTICOLUL 11. Obligaţiuni
TRANSGAZ S.A. este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii.
ARTICOLUL 12. Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
Acţiunile TRANSGAZ S.A., subscrise şi integral plătite, conferă titularului legal dreptu rile
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru tipul respectiv de acţiuni şi de prezentul Act Constitutiv.
Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.
Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea
altor persoane.
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie
transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic, pentru
exercitarea drepturilor rezultând din acţiune.
Obligaţiile TRANSGAZ S.A. sunt garantate cu patrimoniul societăţii, iar acţionarii răspund în
limita acţiunilor de care dispun.
Patrimoniul TRANSGAZ S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale
acţionari lor.
ARTICOLUL 13. Transferul şi grevarea acţiunilor TRANSGAZ S.A.
Acţiunile sunt indivizibile. Când o acţiune devine proprietatea mai multor persoane, compania
nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune. Atât timp cât o acţiune
este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în
mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor.
Cesiunea acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura
prevăzute de lege.
Transferul dreptului de proprietate sau constituirea altor drepturi reale asupra acţiunilor admise
la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se vor face în conformitate cu legislaţia aplicabilă
societăţilor deţinute public.

CAPITOLUL IV
Auditul financiar
ARTICOLUL 14. Auditul financiar
Situaţiile financiare ale TRANSGAZ S.A. vor fi auditate de către un auditor financiar în condiţiile
prevăzute de lege.

CAPITOLUL V
Activitatea Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale
"TRANSGAZ" S.A.
ARTICOLUL 15. Finanţarea activităţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, TRANSGAZ
S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse
financiare.
ARTICOLUL 16. Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.
Primul exerciţiu financiar începe la data înregistrării TRANSGAZ S.A. la Registrul Comerţului .
ARTICOLUL 17. Personalul
Personalul societăţii TRANSGAZ S.A. este numit angajat şi concediat de către directorul general.
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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concedierea personalului din sucursalele TRANSGAZ S.A. se face de către
conducătorul fiecărei sucursale.
Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cetelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii
faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.
Drepturile şi obligaţiile personalului TRANSGAZ S.A. se stabilesc prin regulamentul de
organizare şi funcţionare, prin Contractul Colectiv de Muncă şi prin contractele individuale de
Angajarea

şi

muncă.

Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin Contractul Colectiv de
Muncă şi de către Consiliul de Administraţie pentru directorul general.
ARTICOLUL 18. Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul TRANSGAZ S.A. se va calcula
potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliul de Administraţie în conformitate cu
prevederile legale.
ARTICOLUL 19. Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil
TRANSGAZ S.A. va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual situaţiile finaciare cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, vor fi publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ARTICOLUL 20. Calculul şi repartizarea profitului
Profitul TRANSGAZ S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de Adunarea Generala
a Acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
Profitul TRANSGAZ S.A. rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform
dispoziţiilor legale în vigoare şi Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, pentru constituirea de
fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri,
precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.
TRANSGAZ S.A. îşi constituie fond de rezervă şi alte fonduri în condiţiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de TRANSGAZ S.A. în condiţiile legii, după
aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiu lui financiar încheiat de către Adunarea
Generală a Acţionarilor.
În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî
în consecinţă, potrivit legii.
Articolul 21. Registrele
TRANSGAZ S.A. va ţine, prin grija membrilor Consiliului de Administraţie, toate registrele
prevăzute de lege, cu excepţia prevederilor art.1 0.2 din Actul Constitutiv.

1-
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CAPITOLUL VI
Asocierea
ARTICOLUL 22
TRANSGAZ S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice,
române ori străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de
lege şi de Actul Constitutiv.
ARTICOLUL 23
TRANSGAZ S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără
constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi
obiectului său de activitate.
ARTICOLUL 24
Condiţiile de participare a TRANSGAZ S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în
contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, ca re
vor fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.
ARTICOLUL 25. Schimbarea formei juridice
Schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A. se va putea face numai în temeiul Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute
de lege.
ARTICOLUL 26. Dizolvarea TRANSGAZ S.A.
Dizolvarea TRANSGAZ S.A. va avea loc în următoarele situaţii :
a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
b) declararea nulităţii TRANSGAZ S.A.;
c) hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor;
d) reducerea capitalului social sub minimul prevăzut de lege;
e) falimentul TRANSGAZ S.A.;
f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal, după admiterea la tranzacţionare pe o
piaţă reglementată;

g) alte cauze prevăzute de lege.
Dizolvarea TRANSGAZ S.A. trebuie să fie înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ŞI

ARTICOLUL 27. Lichidarea TRANSGAZ S.A.
Dizolvarea TRANSGAZ S.A are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
Lichidarea TRANSGAZ S.A şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea
procedurii prevăzute de lege.
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PARTEA a 11-a
CONDUCEREA
SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE
"TRANSGAZ" S.A.

CAPITOLUL VII
Adunarea Generală a Acţionarilor
ARTICOLUL 28. Reprezentare
Interesele statului în Adunarea Generală a Acţionarilor TRANSGAZ S.A. sunt reprezentate de
Ministerul Economiei, ori de către succesorii acestuia.
Reprezentantul statului în Adunarea Generală a Acţionarilor se numeşte şi se revocă prin ordin
al ministrului economiei. Dreptul de vot al reprezentantului statului în Adunarea Generală a
Acţionarilor TRANSGAZ S.A. va fi exercitat în baza unui mandat special acordat prin Ordin al al
ministrului economiei.
Ulterior admiterii la tranzacţionare a acţiunilor TRANSGAZ S.A. pe o piaţă reglementată,
reprezentarea acţionarilor, alţii decât statul, în Adunarea Generală a Acţionarilor se va putea
face şi prin alte persoane decât acţionarii, directorii şi angajaţii TRANSGAZ S.A., pe baza unei
împuterniciri speciale sau generale, potrivit reglementărilor legislaţiei pieţei de capital.
Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură
adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice din partea acţionarului emitent.
Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depaşi 3 ani,
permiţând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor
generale ale acţionari lor ale uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv
în ceea ce priveşte acte de dispoziţie. Împuternicirea generală poate fi acordată de acţionar
doar unui avocat sau unui intermediar, astfel cum acesta este definit în legislaţia pieţei de
capital, cu respectarea interdicţiilor prevăzute în legislaţia pieţei de capital.
Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 24 de ore înainte de
adunarea generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura
reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de către societate, făcându
se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.
Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condiţiile în care persoana
împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin
intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau
dintre angajaţii săi .
Acţionarii TRANSGAZ S.A. şi persoanele care fac parte din organele de conducere ale societăţii
au obligaţia de a îndeplini cerinţele prevăzute la art.128 din Legea energiei electrice şi a
gazelor naturale nr.123/2012.
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ARTICOLUL 29. Atribuţii
Adunarea Generală a Acţionarilor TRANSGAZ S.A. este organul de conducere care decide
asupra activităţii acesteia şi asupra politicii sale economice.
Adunările generale ale acţionari lor sunt ordinare şi extraordinare.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionari lor are următoarele atribuţii principale:
a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare
economica-financiară,
politicile TRANSGAZ S.A. elaborate în conformitate cu
reglementările în vigoare;
1
a ) negociază şi aprobă indicatorii financiari şi nefinanciari, fundamentaţi pe baza scrisorii de
aşteptări şi a planului de administrare aprobat de Consiliul de Administraţie.
b) numeşte şi revocă membrii Consiliului de Administraţie şi auditorii societăţii;
b 1) stabileşte criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Administraţie în situaţia în care
două sau mai multe persoane propuse obţin acelaşi număr de voturi cumulate, exprimate
de acelaşi număr de acţionari;
c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi programul de activitate pentru exerciţiul
financiar următor;
d) stabileşte remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie şi aprobă limitele genereale
ale remuneraţiilor directorilor, în structura şi limitele prevăzute de lege; aprobă forma
contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii consiliului de administraţie şi
desemnează persoana împuternicită să semneze contractele de mandat cu aceştia;
e) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor
administratorilor şi ale auditorilor financiari şi fixează dividendul;
f) aprobă repartizarea profitului conform legii;
g) analizează rapoartele Consiliului de Administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare
la profit şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forţa
de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
h) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;
i) hotărăşte cu privire la gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale
societăţii;

regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie;
numeşte, demite auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit
financiar;
1) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionari lor se întruneşte pentru a hotărî următoarele :
a) schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A.;
b) mutarea sediului TRANSGAZ S.A.;
c) schimbarea domeniului sau/şi a obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A.;
d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi
acţiuni în condiţiile legii;
e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea TRANSGAZ S.A.;
f) dizolvarea anticipată a TRANSGAZ S.A.;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora;
i) hotărăşte cu privire la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau
dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din ţară sau din

j)
k)

aprobă
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străinătate;

j) prelungirea duratei societăţii;
k) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
1) aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active
din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a caror valoare depăşeşte, individual sau
cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin
creanţele, încheiate de către administratorii sau directorul societăţii;
m) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
n) aprobă în prealabil închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un un, a
căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi co -contractant sau persoane
implicate ori care acţionează în mod concertat depăşeşte 20 % din valoarea totalului
activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data încheierii actului juridic, precum şi
asocierile pe o perioadă mai mare de un an;
o) aprobă moneda în care vor fi emise valorile mobiliare admise sau care urmează să fie
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
p) orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută
aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor va putea delega Consiliului de Administraţie, în
condiţiile prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv, exerciţiul următoarelor atribuţii:
a) mutarea sediului societăţii ;
b) modificarea obiectului secundar de activitate; şi
c) majorarea capitalului social.

ARTICOLUL 30. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor
1.
Generalităţi
1.1. Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă prin decizia Consiliului de Administraţie ori
de eate ori este necesar.
1.2. Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile Actului Constitutiv.
1.3. Consiliul de Administraţie va convoca de îndată adunarea generală, la cererea acţionarilor
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, dacă cererea
cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adună rii generale.
2.
Convocarea - termen, conţinut, dată de referinţă
2.1. Convocatorul va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar
central de largă răspândire, precum şi pe pagina de internet a TRANSGAZ S.A. cu cel puţin
30 de zile anterior datei de întrunire şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele
informaţii:

(a) denumirea societăţii;
(b) data adunării generale;
(c) ora de începere a adunării generale;
(d) locul de desfăşurare a adunării generale;
(e) data de referinţă , precum şi menţionarea faptului

că

doar persoanele care sunt
acţionari la acea dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale;
(D ordinea de zi;
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(g) o descriere clară şi precisă a procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a
putea participa şi vota în cadrul adunării generale;
(h) data limită până la care se pot face propunerile privind candidaţii pentru posturile de
administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;
(i) modalitatea de distribuire a documentelor şi informaţiilor referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a adunării generale, data începând cu care acestea vor fi
disponibile, precum şi adresa de website unde acestea urmează să fie disponibile;
U) modalitatea de obţinere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea
în Adunarea Generală a Actionarilor;
1
U)modalitatea de obţinere a formularului de vot prin corespondenţă;
(k) data limită şi locul unde vor fi depuse/primite împuternici riie, precum şi formularele de
vot prin corespondenţă;
(1) propunerea privind data de înregistrare;
(m)ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare generală, când cea dintâi nu s-ar putea ţine.
2.2. Adunarea Generală a Actionarilor se întruneşte la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc
indicat în convocare.
2.3. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv,
convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
2.4. Data de referinţă trebuie să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării
generale căreia i se aplică, între data limită permisă pentru convocarea adunării generale
şi data de referinţă să existe un termen de cel puţin 8 zile, totodată data de referinţă
trebuie să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate
împuternicirile. Între data limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea
convocare a adunării generale şi data de referinţă trebuie să existe un termen de cel puţin
6 zile.
3.
Materiale de informare şi participare
3.1. Prin grija Consiliului de Administraţie vor fi puse la dispoziţia actionarilor interesaţi
documentele ce urmează a fi dezbătute şi aprobate de Adunarea Generală a Actionarilor,
împuternicirile speciale, formularele de vot prin corespondenţă, precum şi materiale cu
informaţiile corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi.
3.2. Data începând cu care documentele, materialele informative, împuternicile speciale,
precum şi formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă
vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi făcute disponibile actionarilor, este
anterioară cu cel puţin 30 de zile datei de întrunire a adunării generale, dacă legea nu
prevede altfel.
3.3. Documentele, materialele informative, împuternicirile speciale, precum şi formularele de
vot prin corespo'ndenţă vor fi puse la dispoziţia actionarilor pe website-ul TRANSGAZ
S.A. sau la sediul acesteia, precum şi în alte locuri ce pot fi stabilite de Consiliul de
Administraţie şi precizate în convocator.
3.4. La sol.icitarea actionarilor, acestora le vor fi furnizate, contra cost, documentaţiile şi
materialele respective. Tarifele percepute actionarilor care solicită eliberarea unor copii ale
documentelor menţionate în alineatul precedent, nu vor depăşi costurile multiplicării.
3.5. Împuternicirea specială şi formularul de vot prin corespondenţă sunt valabile doar pentru
Adunarea Generală a Actionarilor pentru care a fost solicitată, iar formularul de
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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împuternicire specială va avea conţinutul prevăzut de lege şi va fi pus la dispoziţia
actionarilor interesaţi în 3 exemplare, care vor avea următoarele destinaţii: unul pentru
acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru emitent.

ARTICOLUL 31. Organizarea Adunării Generale a Acţionarilor
1.
Cvorum şi majoritate de vot
1.1 Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor este constituită valabil 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.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Dacă

Adunarea Generală Ordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu
majoritatea voturilor exprimate Uumatate plus 1).
Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor este constituită valabil şi poate lua
hotărâri, daca la prima convocare sunt prezenţi acţionari care deţin cel puţin % (trei
pătrimi) din capitalul social, iar la a doua convocare, aceştia deţin cel puţin jumătate din
capitalul social.
Dacă Adunarea Generală Extraordinară este valabil constituită, hotărârile se aprobă cu
majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, dar nu mai puţin de
voturile acţionari lor reprezentând jumătate din capitalul social, la prima convocare sau o
treime din capitalul social, la a doua convocare.
Se exceptează de la prevederile aliniatului precedent hotărârea privind modificarea
obiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A., de reducere sau majorare a capitalului
social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare pentru care
hotărârile se iau cu o majoritate de cel puţin 2/3 din drepturile de vot deţinute de
acţionarii prezenţi sau reprezentati.
În situaţia în care, pentru valabilitatea unei hotărâri a Adunării Generale a Actionarilor
există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă
majoritate de voturi decăt cele prevăzute în Actul Constitutiv, se vor aplica în mod
corespunzător, acele prevederi legale.

2.
Dezbaterile
2.1. În ziua şi la ora arătate în convocator, şedinţa Adunării Generale a Actionarilor se va
deschide de preşedintele Consiliului de Administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel
care îi ţine locul.
2.2. Adunarea generală va alege, dintre acţionarii prezenţi, 1 până la 3 secretari, care vor
verifica lista de prezenţă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă
fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului
acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de Actul
Constitutiv pentru ţinerea adunării generale.
3.
Procesul - verbal
3.1 . Procesul-verbal al Adunării Generale a Acţionari lor va fi semnat de preşedintele Consiliului
de Administraţie şi de către secretarul de şedinţă care 1-a întocmit.
3.2. Procesul-verbal al Adunării Generale a Actionarilor va fi trecut într-un registru sigilat şi
parafat.
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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3.3. La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenţă a
acţionarilor, şi după caz, mandatul special al reprezentantului Ministerului Economiei.
3.4. La şedinţele ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor, în care se dezbat
problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul TRANSGAZ S.A., vor fi
invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor care nu vor avea drept de vot.
ARTICOLUL 32. Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor
1.
Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor se iau prin vot deschis, dacă legea nu prevede
altfel.
1
(1 ) Acţionarii pot vota în Adunarea Generală a Acţionarilor personal, prin reprezentare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice.
2
(1 ) În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societăţii cu cel
puţin o oră înainte de adunare, sau poate fi comunicată pe cale electronică, având
încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.
3
(1 ) În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se află rezoluţii care
necesită votul secret, votul prin corespondenţă va f i exprimat prin mijloace care nu permit
deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor
secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi
exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă
la şedinţă.
2.
Fiecare acţionar prezent la adunare primeşte un buletin de vot care poartă ştampila
TRANSGAZ S.A. şi pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum
şi opţiunile "pentru", "împotrivă" sau "abţinere" .
3.
Persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe baza de împuterniciri speciale exprimă
voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru",
"împotrivă" sau "abţinere" fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe
baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretariatul adunării generale.
4.
Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor vor fi depuse în
termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în
registru şi publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
5.
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.
6.
Acţionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri luate de Adunarea Generală a
Acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului
TRANSGAZ S.A. în străinătate, schimbarea formei juridice a TRANSGAZ S.A. ori cu privire
la fuzi.unea sau divizarea TRANSGAZ S.A., au dreptul de a se retrage din societate în
condiţiile prevăzute de lege.
7.
Acţionarilor care deţin mai mult de 5 %din acţiuni le este interzis exerciţiul drepturilor ce
decurg din calitatea de acţionar prevăzută la art.128 alin.(2) lit.i) şi ii) din Legea energiei
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, în situaţia în care exercită vreun drept sau
control, asupra unei societăţi cu activitate de producere ori furnizare de energie electrică
şi/sau gaze naturale.

SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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Interdicţia

se aplică acţionarului/acţionarilor până la încetarea stării de incompatibilitate ce
rezultă din neîndeplinirea cerinţelor prevăzute la art.128 din Legea energiei electrice şi a
gazelor naturale nr.123/2012.

CAPITOLUL VIII
Consiliul de Administraţie
ARTICOLUL 33. Organizare
1. Generalităţi
1.1 TRANSGAZ S.A. va fi

administrată

de un Consiliu de Administraţie care va avea
competenţa generală, cu excepţia aspectelor care sunt de competenţa Adunării Generale
a Acţionarilor, conform prevederilor Actului Constitutiv sau ale legilor aplicabile.
1.2. Consiliul de Administraţie al TRANSGAZ S.A. este compus din 5 membri.

2. Alegerea administratorilor
2.1. Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi de Adunarea Generală a Actionarilor
pentru un mandat de 4 ani.
2.2. La cererea unui acţionar semnificativ, alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al
TRANSGAZ S.A. se va face, în mod obligatoriu prin metoda votului cumulativ. În sensul
acestui alineat acţionar semnificativ înseamnă persoana fizică, persoana juridică sau
grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o
participaţie de cel puţin 1O% din capitalul social al TRANSGAZ S.A. sau din drepturile de
vot, ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării
deciziilor în Adunarea Generală sau în Consiliul de Administraţie al TRANSGAZ S.A., după
caz.
2.3. Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte, ales de către acesta din rândul
membrilor săi. Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate fi şi Directorul General al
TRANSGAZ" S.A.
2.4. Membrii Consiliului de Administraţie pot avea calitatea de acţionar.
2.5. În situaţia în care se creează un loc vacant în Consiliul de Administraţie, alegerea unui nou
membru se face în condiţiile prevăzute de lege. Durata pentru care este ales noul
administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la
expirarea mandataului predecesorului său.
3.
Convocarea Consiliului de Administraţie
3.1. Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul TRANSGAZ S.A. sau în alt loc pe care el îl
stabileşte, ori de câte ori este necesar dar cel puţin o dată la 3 luni.
3.2. Şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi convocate după cum urmează:
(i) de către preşedintele Consiliului de Administraţie ori de câte ori este necesar, dar cel
puţin o dată la 3 luni;
(ii) de către doi membri ai Consiliului de Administraţie sau de către directorul general.
3.3. Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administraţie va fi transmisă administratorilor
cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a
Consiliului de Administraţie.
SNTGN ''TRANSGAZ" S.A.
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3.4. Convocarea va fi transmisă tuturor administratorilor, conform prevederilor Actului
Consititutiv.
3.5. Convocarea şedinţei Consiliului de Administraţie va fi transmisă fiecărui administrator în
scris, prin fax sau prin poşta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise
de comunicare, la adresa şi numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare
administrator este obligat să anunţe societatea în scris, prin fax, prin poştă electronică sau
prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare cu privire la modificarea
adresei şi/sau numărului de fax, după caz, şi nu va putea opune societăţii schimbarea
adresei şi/sau numărului de fax, dacă acestea nu au fost comunicate în scris de
administrator.
3.6. Înştiinţarea privind întrunirea Consiliului de Administraţie va menţiona data şi ora şedinţei,
precum şi faptul că va avea loc la sediul societăţii (cu excepţia cazului în care
administratorii hotărăsc să ţină şedinţa în alt loc, caz în care se va menţiona şi adresa).
3.7. Şedinţele Consiliului de Administraţie pot avea loc şi prin intermediul mijloacelor
electronice de comunicare (inclusiv prin conferinţe telefonice sau video-conferinţe).
Înştiinţarea şed i nţei Consiliului de Administraţie va menţiona de asemenea ordinea de zi.
3.8. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri
de urgenţă.
3.9. Preşedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.
4.
Şedinţele Consiliului de Administraţie
4.1. Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său regulament şi a
reglementărilor legale în vigoare.
4.2. Consiliul de Administraţie este prezidat de preşedinte. În cazul în care preşedintele se află
în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile pe durata stării respective de
imposibilitate, Consiliul de Administraţie poate însărcina pe un alt administrator cu
îndeplinirea funcţiei de preşedinte.
4.3. Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administraţie, fie din
afara acestuia.
4.4. Şedinţele Consiliului de Administraţie pot avea loc prin telefon sau prin video-conferinţă
sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care
participă la şedinţă se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de şedinţă se
consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerinţelor cu privire la cvorum şi
condiţii de vot.
5.
Adoptarea deciziilor
Pentru valabilitatea hotărârilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a trei
membri din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, sau
reprezentati prin mandat.
Procesul-verbal
6.
6.1. Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi comunicate
de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
6.2. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se înscrie într-un registru
sigilat şi parafat de preşedintele Consiliului de Administraţie.
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.

20

REGULAMENT DE ORGANIZARE

ŞI FUNCŢIONARE

6.3. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor,
ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate.
Procesul verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt
administrator. Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administraţie
redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte .

7.
Delegare
Consiliul de Administraţie va delega conducerea societăţii către Directorul General al SNTGN
"TRANSGAZ" S.A. care nu este preşedintele Consiliului de Administraţie. Directorul General al
TRANSGAZ S.A. reprezintă societatea în relaţiile cu terţii.
8.
Obligaţii de informare
Consiliul de Administraţie este obligat să pună la dispoziţia auditorilor financiari documentele
TRANSGAZ S.A. şi rapoarte de activitate potrivit dispoziţiilor legale.
(8 1) Consiliul de Administraţie informează în cadrul primei Adunări Generale a Actionarilor ce
urmează încheierii actului juridic, asupra:
- oricărei tranzacţii cu administratorii ori cu directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin
controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia;
- tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai
persoanelor prevăzute mai sus;
- oricărei tranzacţii încheiate între TRANSGAZ S.A. cu o altă întreprindere publică ori cu
autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de
tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro.
2
(8 ) Consiliul de Administraţie este obligat să pună la dispoziţia Adunării Generale a
Actionarilor şi a auditorilor financiari documentele TRANSGAZ S.A şi rapoartele de
activitate potrivit dispoziţiilor legale.
9.

Răspunderea

administratorilor
Răspunderea administratorilor este reglementată de dispoziţiile legale referitoare la mandat
precum şi de cele speciale prevăzute de Legea societăţilor nr.31 /1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

1O. lncompatibilitaţi
10.1. Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administraţie persoanele
prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
10.2. Nu poate fi director general al TRANSGAZ S.A. persoana care este incompatibilă cu
calitatea de administrator, potrivit Legii
societăţilor nr.31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
11. Comitetele Consultative
11 .1. La nivelul Consiliului de Administraţie se constituie, în conformitate cu prevederile legale,
Comitetul de Nominalizare şi Remunerare şi Comitetul de Audit şi Rating. Consiliul de
Administraţie poate hotărî constituirea şi a altor comitete consultative pentru examinarea
unor tematici impuse de legislaţia în vigoare sau alese de către Consiliul de Administraţie,
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.
11.2. Comitetul de Nominalizare şi Remunerare şi Comitetul de Audit şi Rating sunt formate din
administratori neexecutivi, cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este
independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul Consiliului de
Administraţie, componenţa acestora va fi stabilită de Consiliul de Administraţie.
11.3. Consiliul de Administraţie evaluează independenţa membrilor săi neexecutivi,
criteriile de evaluare bazându-se pe analiza următoarelor situaţii:
(a) un administrator neexecutiv nu este director al societăţii sau al unei societăţi controlate
de aceasta şi nu a îndeplinit o asemenea poziţie în ultimii cinci ani;
(b) nu este un salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta şi nu a avut
un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani;
(c) nu primeşte şi nu a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o
remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale
de administrator neexecutiv;
(d) nu este şi nu reprezintă în vreun fel un acţionar semnificativ al societăţii;
(e) nu are şi nu a avut în ultimul exerciţiu financiar relaţii de afaceri cu societatea sau cu o
societate controlată de aceasta, fie personal sau ca asociat acţionar, administrator,
director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă prin
caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea. Relaţiile de
afaceri includ, fără a se limita la poziţia de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii
(inclusiv servicii financiare, legale, de consultanţă etc.) şi/sau client important al
societăţii sau al organizaţiilor care primesc contribuţii semnificative de la societate sau
grupul acesteia, după caz;
(D nu este şi nu a fost în ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent
sau trecut al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;
(g) nu este administrator/director în altă societate în care un administrator/director al
societăţii este administrator neexecutiv şi nu are legături semnificative cu
administratorii/directorii societăţii datorită poziţiei deţinută în alte societăţi sau entităţi;
(h) nu a fost membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie al societăţii pe o perioadă
mai mare de trei mandate;
(i) nu este membru al familiei apropiate - soţ/soţie sau rudă până la gradul al IV-lea
inclusiv - a unuia dintre membrii Consiliului de Administraţie sau directori ai societăţii
sau ai persoanelor la care se referă lit. a)-h) de mai sus.
11.4. Funcţionarea şi adoptarea deciziilor
(a) comitetele consultative îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului intern privind
organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de
Administraţie;

(b) comitetele vor înainta Consiliului de

Administraţie,

în mod regulat rapoarte asupra
activităţii lor privind procesul de supraveghere, analiză şi evaluare a activităţii
directorilor, precum şi a modului în care sunt duse la îndeplinire de către aceştia,
dispoziţiile Consiliului de Administraţie.

ARTICOLUL 34. Atribuţiile Consiliului de Administraţie
Consiliul de Administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
a) stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii, elaborează
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politicile TRANSGAZ S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare;
elaborează planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata
mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin
contractele de mandat;
2
a ) aprobă regulamentul intern privind organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative
constituite la nivelul Consiliului de Administraţie şi componenţa acestora;
b) stabileşte politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobă planificarea
a1)

financiară;

c)

aprobă

structura
TRANSGAZ S.A.;

organizatorică

şi

regulamentul de organizare

şi

funcţionare

ale

d) numeşte şi revocă directorul general al TRANSGAZ S.A. şi stabileşte remuneraţia acestuia;
d 1) aprobă planul de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat al
directorului general al TRANSGAZ S.A;
e) supraveghează activitatea directorului general;
f) pregăteşte raportul anual, organizează adunăr i le generale a acţionarilor şi implementează
hotărârile acesteia;
g) introduce cererea pentru deschiderea procedu rii insolvenţei TRANSGAZ S.A., potrivit
reglementărilor legale în vigoare;
h) aprobă nivelul garanţiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
i) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe
sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul TRANSGAZ S.A., cu aprobarea
Adunării Generale a Actionarilor atunci când legea impune această condiţie;
j) aprobă competenţele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic,
administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al
TRANSGAZ S.A.;
1
j ) aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN "TRANSGAZ" S.A.;
/) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe
sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, precum şi a punctelor de lucru obiective aparţinând SNT;
k) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului
general al TRANSGAZ S.A.;
1) supune anual adunării generale a acţionarilor, după încheierea exerciţiului financiar,
raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi
pierderi pe anul precedent;
m) supune Adunării Generale a Acţionarilor programul de activitate şi proiectul de buget de
venituri şi cheltuieli pentru anul următor;
n) convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor ori de câte ori este nevoie;
o) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului TRANSGAZ S.A., conform
structurii organizatorice aprobate;
p) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe;
stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa
internă şi externă , a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor
aferente participaţiilor deţinute în alte societăţi potrivit legi i; a probă eliberarea garanţiilor;
q) aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi
de producţie;
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aprobă

r)
s)
t)

u)
v)

(v 1)
w)

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;
asigură şi răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror altor sarcini şi atribuţii
stabilite de Adunarea Generală a Actionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în
v1goare;
hotărăşte în numele şi pentru Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii cu răspundere
limitată pe teritoriul Republicii Moldova;
adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societăţii, cu excepţia celor care sunt de
competenta Adunării Generale a Acţionarilor.

CAPITOLUL IX

Directorul general, directorul economic, directorii executivi
sucursalelor
ARTICOLUL 35. Directorul General

şi

şi

directorii

Directorul Economic

1. Directorul General
Directorul General al TRANSGAZ S.A. este numit de către Consiliul de Administraţie, dintre
membrii consiliului sau din afara Consiliului de Administraţie.
Directorul General are, în principal, următoarele atribuţii:
a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale TRANSGAZ S.A., stabilite de Consiliul de
Administraţie;

a1)

elaborează şi supune spre aprobare Consiliului de Administraţie planul de management

pe perioada mandatului

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

şi

pentru primul an de mandat;
angajează, · promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii;
numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor;
participă la negocierea Contractului Colectiv de Muncă, a cărui negociere şi încheiere se
desfăşoară în condiţiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administraţie;
negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă;
încheie acte juridice, în numele şi pe seama TRANSGAZ S.A., în limitele stabilite pnn
hotărârile Consiliului de Administraţie;
stabileşte îndatoririle şi responsabilitatile personalului TRANSGAZ S.A.;
aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi Actului Constitutiv;
aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, în limita competenţelor delegate
de Consiliul de Administraţie;
împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice altă persoană
să exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţă;
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k) îndeplineşte orice altă sarcină pe care Consiliul de Administraţie a delegat-o în atribuţia
sa. 1
Directorul General elaborează şi prezintă Consiliului de Administraţie rapoartele prevăzute de
lege.
Directorul General supune aprobării Consiliului de Administraţie tranzacţiile încheiate cu
administratorii, ori directorii, cu angajaţii, respectiv acţionarii care deţin controlul asupra
TRANSGAZ S.A. sau cu o societate controlată de aceştia, dacă tranzacţia are, individual sau întro serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro.
2.
Directorul Economic
Directorul Economic al TRANSGAZ S.A. este numit de către Consiliul de Administraţie
Directorul Economic are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) răspunde de organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv;
b) răspunde de execuţia bugetului Societăţii;
c) este responsabil de monitorizarea şi asigurarea continuităţii contractelor din sfera sa de
activitate, precum şi contractele încheiate cu auditorul statutar;
d) răspunde de activitatea financiar-contabilă din cadrul Exploatărilor Teritoriale şi Sucursalei
Mediaş;

e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)
1)

m)
n)

o)

răspunde

de elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, într-o concepţie unitară pe
baza strategiei societăţii şi a programelor pe termen mediu şi lung, a datelor şi
informaţiilor primite de la celelalte departamente şi a analizelor şi studiilor proprii;
răspunde de fundamentarea elementelor de cheltuieli;
răspunde de activitatea de elaborare şi fundamentare de preţuri şi tarife pemntru
activităţile prestate;
răspunde de înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea
informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de
trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii
prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţi, instituţii publice şi alţi
utilizatori;
răspunde de asigurarea surselor de finanţare a programului de investiţii, precum şi pentru
activitatea de exploatare, întreţinere, reparaţii şi reabilitare;
reprezintă Societatea în cadrul negocierilor preţurilor şi tarifelor pentru produse, lucrări,
servicii cu frunizorii şi beneficiarii, în calitate de reprezentant al Societăţii;
răspunde de întocmirea previziunilor şi prognozelor financiare;
răspunde de ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organele de control proprii, ale
Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor Publice, ale Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei şi Curţii de Conturi;
răspunde de negocierea contractelor de credit şi urmăreşte derularea contractelor de
credit;
răspunde de întocmirea proiectelor de plan anual şi pe termen lung, realizate împreună
cu directorii departamentelor/direcţiilor de specialitate, proiecte care se depun spre
aprobare la secretariatul Consiliului de Administraţie şi al Adunării Generale a Acţionari lor;
răspunde de realizarea lucrărilor de sinteză solicitate de către Consiliul de Administraţie;

delegările de competenţă ale Consiliului de Administraţie din sfera sa de competenţă în competenta Directorului General sunt cuprinse
în Contractul de mandat al Directorului general şi sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

1
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financiare, în conformitate cu

reglementările

contabile

în vigoare;
q)

r)
s)

t)
u)
v)
w)

x)

y)

z)

răspunde

de analizele cu privire la potenţialul financiar al societăţii, la eficienţa utilizării
fondurilor financiare, la creşterea rentabilităţii activităţilor desfăşurate şi a altor indicatori
financiari;
răspunde de elaborarea metodologiilor contabile specifice activităţii desfăşurate;
răspunde de activitatea de inventariere anuală a patrimoniului societăţii potrivit
prevederilor legale în vigoare, având ca scop principal stabilirea situaţiei acestuia şi
cuprinde toate elementele patrimoniale în vederea întocmirii bilanţului contabil;
răspunde de organizarea şi conducerea evidenţei contabile a valorilor materiale şi băneşti,
precum şi a operaţiunilor de decontare în lei şi valută;
răspunde de respectarea termenelor stabilite de Consiliul de Administraţie în legătură cu
atribuţiile ce îi revin;
răspunde de depunerea la termen a declaraţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind
impozitele şi taxele datorate către buget sau fonduri speciale;
răspunde de utilizarea şi gospodări rea eficientă a obiectelor de inventar aflate în doare;
reprezintă Societatea în relaţiile cu direcţiile de specialitate din cad rul Ministerului
Economiei, Ministerului Finanţelor Publice, Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, insituţii financiare,
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, auditori externi, Curtea de Conturi, entităţi
publice şi private, române sau străine, cu care Societatea intenţionează să încheie sau a
încheiat parteneriate strategice;
avizează materialele întocmite în cadrul Societăţii, cu impact asupra bugetului Societăţii;
răspunde de activitatea privind calculul drepturilor salariale ale personalului angajat,
conform prevederilor Contractului colectiv de muncă la nivelul Societăţii .

ARTICOLUL 36. Directorii executivi
Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general şi se
află în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai TRANSGAZ S.A., execută operaţiunile acesteia şi
sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi
membrii Consiliului de Administraţie.
Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin
regulamentul de organizare şi funcţ i onare al TRANSGAZ S.A.
Nu pot exercita funcţia de directori executivi sau directori de sucursale persoanele care sunt
incompatibile potrivit Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completarile
ulterioare.
Deciziile referitoare la activitatea şi funcţionarea curentă a TRANSGAZ S.A. se vor lua numai de
către persoanele care fac parte din structura de conducere a societăţii, fiind interzisă
intervenţia oricărei alte persoane sau unităţi publice ori private în luarea acestor decizii.
A. Directorii generali adjuncţi
1. Directorul general adjunct coordonator al activităţilor de exploatare-mentenanţă,
proiectare-cercetare, dezvoltare şi analiză, verificare şi avizare proiecte, are
următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
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locţiitorul

de drept al directorului general pentru perioadele în care acesta lipseşte din
societate/de la sediul social al SNTGN "TRANSGAZ" S.A. Mediaş (incapacitate temporară
de muncă, delegare în interesul serviciului, în ţară şi în strainatate, concediu de odihnă,
ş.a.);

• răspunde în faţa directorului general pentru activitatea care i-a fost încredinţată;
• coordonează, îndrumă şi urmăreşte activităţile specifice din cadrul structurilor
organizatorice aflate în subordinea sa şi semnează documentele curente de
corespondenţă specifice domeniilor de activitate;
• vizează, în vederea aprobării, contractele aferente domeniului de activitate pe care îl
coordonează ;

la întocmirea programului de dezvoltare anual şi de perspectivă al societăţii în
funcţie de fondurile alocate prin BVC;
• stabileşte competenţele de aprobare şi avizare pentru lucrările de investiţii cu caracter
prioritar cuprinse în strategia de dezvoltare a TRANSGAZ S.A., pe care le supune spre
aprobare Consiliului de Administraţie;
• stabileşte strategia şi priorităţile de realizare a investitiilor de mare importanţă
promovând lucrările în funcţie de necesitate şi eficienţă;
• asigură managementul integrat al proiectelor de dezvoltare a infrastructurii SNT care au
scopul de a prelua gazele din Marea Neagră, în conformitate cu Planul de dezvoltare al
•

participă

societăţii;

•
•
•

•

•
•
•
•

coordonează

activitatea de elaborare a normelor şi/sau normativelor tehnice necesare
exploatării în siguranţă a Sistemului Naţional de Transport;
asigură implementarea unui sistem de management al integrităţii şi siguranţei în
exploatare pentru conductele aparţinând SNT;
coordonează activitatea de mentenanţă, reabilitare şi sistematizare a Sistemului Naţional
de Transport Gaze Naturale, asigurând menţinerea stării de funcţionare a ansamblului de
conducte, componente ale conductelor şi instalaţii tehnologice care compun Sistemul
Naţional de Transport;
asigură analizarea, verificarea şi avizarea documentaţii lor tehnice şi economice în vederea
avizării acestora de către Consiliul Tehnica- Economic, precum şi desfăşurarea şedinţelor
consiliului;
reprezintă TRANSGAZ S.A. în relaţiile de colaborare internă şi internaţională în limita
atribuţiilor şi împuternicirilor acordate de către directorul general;
participă la realizarea unor lucrări de sinteză solicitate de directorul general, autoritatea
publică tutelară, ministerele de resort sau de către guvern;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în decizii emise de directorul general al
societăţii şi comunicate;
răspunde în conformitate cu prevederile legale, de luarea tuturor măsurilor de respectare
a documentelor generale ale SNTGN "TRANSGAZ" S.A., în domeniul său de activitate.

2. Directorul general adjunct coordonator al activităţilor de operare, tehnologia
informaţiei şi comunicaţii, patrimoniu şi concesiuni, reglementări şi formalităţi
terenuri, calitate-mediu, sănătate şi securitate ocupaţională are următoarele
atribuţii şi responsabilităţi principale:
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• locţiitorul de drept al directorului general pentru perioadele în care lipsesc din
societate/de la sediul social al SNTGN "TRANSGAZ" S.A. Mediaş, atât directorul general
cât şi locţiitorul de drept al acestuia;
• răspunde în faţa directorului general pentru activitatea care i-a fost încredinţată;
• coordonează, îndrumă şi urmăreşte activităţile specifice din cadrul structurilor
organizatorice aflate în subordinea sa şi semnează documentele curente de
corespondenţă specifice domeniilor de activitate;
• vizează, în vederea aprobării, contractele aferente domeniului de activitate pe care îl
coordonează;

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

participă

la elaborarea programelor anuale şi strategiilor pe termen mediu şi lung pentru
dezvoltarea şi modernizarea sistemului de transport gaze naturale, în corelare cu
solicitările economiei naţionale;
participă la realizarea unor lucrări privind strategia şi restructurarea SNTGN "TRANSGAZ"
S.A.;
participă la stabilirea direcţiilor de dezvoltare a societăţii, la elaborarea programelor de
implementare ale acestora şi a calendarului de acţiuni pe termen scurt, mediu şi lung;
analizează propunerile de dezvoltare strategică a societăţii, în consens cu liniile strategice
impuse de ministerul de resort în domeniul energetic, şi propune directorului general
măsuri de îmbunătăţire a acesteia;
participă la întocmirea programului de dezvoltare (investiţii) anual şi de perspectivă al
societăţii în funcţie de fondurile alocate prin BVC;
stabileşte competenţele de aprobare şi avizare pentru lucrările de investiţii cu caracter
prioritar cuprinse în strategia de dezvoltare a TRANSGAZ S.A., pe care le supune spre
aprobare Consiliului de Administraţie;
stabileşte strategia şi priorităţile de realizare a investitiilor de mare importanţă
promovând lucrările în funcţie de necesitate şi eficienţă;
se preocupă de pregătirea şi menţinerea, din punct de vedere tehnic, în stare de
funcţionare a sistemului de transport gaze şi a celorlalte instalaţii aferente acestuia;
participă la elaborarea de acorduri de cooperare, convenţii tehnice şi economice cu
parteneri interni şi externi, conform strategiei societăţii;
coordonează şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor ce revin TRANSGAZ S.A. din programul
propriu privind corelarea capacităţii de transport cu nivelurile de consum
programate/solicitate/nominalizate;
urmăreşte permanent corelarea capacităţilor de transport, din ţară şi din import,
transport şi distribuţie cu necesităţile de consum ale agenţilor economici şi a celorlalţi
consumatori;
coordonează activitatea de dezvoltare şi modernizare a sistemelor informatice, a
infrastructurii TI şi comunicaţii, a sistemelor de tramsmisii date şi voce, precum şi
operarea sistemului SCADA în conformitate cu strategia, priorităţile şi obiectivele
societăţii;

•

coordonează

activitatea de inventariere a patrimoniului societăţii şi a bunurilor din
domeniul public al statului, evidenţa domeniului public prin prisma Acordului de
Concesiune şi obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra
terenurilor, în conformitate cu prevederile legale;
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• asigură implementarea/ menţinerea/ certificarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de
management integrat calitate- mediu-sănătate şi securitate ocupaţională (SMI-CMSSO);
• coordonează activitatea de reglementare şi formalităţi terenuri/ în conformitate cu
prevederile legii şi cu strategia/ priorităţile şi obiectivele societăţii;
• coordonează activitatea de reglementări şi licenţe/ în conformitate cu prevederile legii/
strategia şi obiectivele societăţii;
• colaborează şi promovează interesele TRANSGAZ S.A. în relaţiile pe care aceasta le are
cu organismele şi organizaţiile internaţionale;
• reprezintă TRANSGAZ S.A. în relaţiile de colaborare internă şi internaţională în limita
atribuţiilor şi împuternicirilor acordate de către directorul general;
• participă la realizarea unor lucrări de sinteză solicitate de directorul general/ autoritatea
publică tutelară/ ministerele de resort sau de către guvern;
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în decizii emise de directorul general al
societăţii şi comunicate;
• răspunde în conformitate cu prevederile legale/ de luarea tuturor măsurilor de respectare
a documentelor generale ale SNTGN /TRANSGAT S.A. în domeniul său de activitate.
1

Directorul general adjunct coordonator al activităţilor de aprovizionare şi transport
şi U.M.P. BRUA are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
• locţiitorul de drept al directorului general pentru perioadele în care acesta lipseşte din
societate/de la sediul Reprezentanţei TRANSGAZ România - Bucureşti (incapacitate
temporară de muncă/ delegare în interesul serviciului/ în ţară şi în străinătate/ concediu de

3.

odihnă/ ş.a .);

• răspunde în faţa directorului general pentru activitatea care i-a fost încredinţată;
• coordonează/ îndrumă şi urmăreşte activităţile specifice din cadrul structurilor
organizatorice aflate în subordinea sa şi semnează documentele curente de
corespondenţă specifice domeniilor de activitate;
• vizează/ în vederea aprobării/ contractele aferente domeniului de activitate pe care îl
coordonează;

• coordonează activitatea desfăşurată în cadrul U.M.P. BRUA;
• coordonează activitatea de aprovizionare şi transport desfăşurată în cadrul societăţii;
• coordonează elaborarea şi gestionarea Programului de aprovizionare prin care se asigură
produsele/ materialele auxiliare şi piesele de schimb necesare în desfăşurarea activităţilor
din cadrul societăţii în funcţie de fondurile alocate prin BVC;
• coordonează depozitarea şi înregistrarea tuturor materialelor achiziţionate de către
societate şi procesul de elaborare norme şi normative de stoc/ precum şi evoluţia ŞI
miscarea stocurilor;
• coordonează activitatea de administrare a parcului auto din cadrul societăţii;
• se preocupă de pregătirea şi menţinerea/ din punct de vedere tehnic/ în stare bună de
funcţionare a parcului auto şi a celorlalte activităţi aferente acestuia;
• răspunde de întocmirea situaţiilor şi rapoartelor solicitate de conducerea societăţii/ în
domeniul pe care îl coordonează;
• reprezintă TRANSGAZ S.A. în relaţiile de colaborare internă şi internaţională în limita
atribuţiilor şi împuternicirilor acordate de către directorul general;
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la realizarea unor lucrări de sinteză solicitate de directorul general, autoritatea
ministerele de resort sau de către guvern;
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în decizii emise de directorul general al
societăţii şi comunicate;
• răspunde în conformitate cu prevederile legale, de luarea tuturor măsurilor de respectare
a documentelor generale ale SNTGN "TRANSGAZ" S.A., în domeniul său de activitate.
•

participă

publică tutelară,

B. Directorii executivi au următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
• asigură conducerea curentă a departamentelor, direcţiilor şi compartimentelor din
subordine şi reprezintă TRANSGAZ S.A. în raporturile cu alte persoane juridice şi fizice, în
baza competenţelor şi împuternicirilor acordate de directorul general;
• stabilesc îndatoririle şi responsabilităţile personalului din subordine;
• iniţiază, coordonează şi participă la întocmirea studiilor, programelor şi lucrărilor specifice
domeniilor de activitate pe care le coordonează;
• participă la realizarea unor lucrări de sinteză solicitate de conducerea societăţii sau de
alte autorităţi;
• prezintă periodic informări şi rapoarte cu privire la evoluţia principalilor indicatori
tehnice-economici specifici;
• emit puncte de vedere, la solicitarea conducerii TRANSGAZ S.A.;
• urmăresc şi răspund de respectarea prevederilor din Contractul Colectiv de muncă, în
v1goare;
• propun măsuri de îmbunătăţire a activităţilor din domeniile coordonate;
• propun promovarea, premierea sau sancţionarea personalului din subordine;
• semnează şi/sau aprobă, după caz, documente în baza împuternicirilor acordate de către
directorul general;
• reprezintă TRANSGAZ S.A. în relaţiile de colaborare internă şi internaţională în limita
atribuţiilor şi împuternicirilor acordate de către directorul general;
• prezintă anual directorului general
rapoarte asupra activităţii desfăşurate; acordă
consultanţă de specialitate în domeniile de activitate pe care le coordonează;
• asigură implementarea în cadrul structurii organizatorice coordonate a obiectivelor din
Declaraţia de politică generală şi din Declaraţia de politică şi angajamentul privind

Sistemul Integrat
•

•
•

•
•

Calitate-Mediu-Sănătate şi

Securitate

Ocupaţională;

asigură

respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la evidenţa,
manipularea, multiplicarea, păstrarea, distrugerea şi transportul documentelor care conţin
informaţii clasificate;
propun numirea persoanelor care urmează să îndeplinească atribuţii de gestionar din
cadrul departamentului/direcţiei pe care o coordonează;
întocmesc aprecierile activităţii desfăşurate de salariaţii din subordine în baza
metodologiei privind evaluarea performanţelor profesionale ale personalului din cadrul
societăţ i i, conform prevederilor din CCM;
execută orice alte sarcini dispuse de conducerea societăţii, în raport cu pregatirea
profesională şi în concordanţă cu atribuţiile specifice postului;
îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute în decizii emise de di rectorul general al societăţii
şi comunicate;
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în conformitate cu prevederile legale, de luarea tuturor măsurilor de respectare a
documentelor generale ale SNTGN "TRANSGAZ" S.A., în domeniul său de activitate.
Directorii executivi răspund pentru ducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor reieşite din
aplicarea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor şi cele ale Consiliului de Administraţie.
•

răspund

CAPITOLUL X
Conducerea exploatărilor teritoriale şi a sectoarelor
A. Conducerea exploatărilor teritoriale
ARTICOLUL 37. Directorul exploatărilor teritoriale
Directorul exploatări i teritoriale - este numit şi revocat de către directorul general al Societăţii
Naţionale de Transport Gaze Naturale.
Directorii exploatărilor teritoriale sunt funcţionari ai TRANSGAZ S.A., execută operaţiunile
acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea atribuţiilor şi
responsabilităţilor încredinţate .

Directorul exploatării teritoriale are
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

următoarele atribuţii şi responsabilităţi

principale:

asigură

conducerea curentă a exploatării teritoriale şi reprezintă societatea în relaţiile cu
terţii, în limita competenţelor aprobate de conducerea societăţii naţionale;
răspunde de asigurarea condiţiilor necesare pentru buna desfăşurare a întregii activităţi,
precum şi de realizarea tuturor sarcinilor ce revin exploatării teritoriale sub aspect tehnic,
economic, administrativ şi al respectării legislaţiei şi a normativelor tehnice în vigoare;
angajează şi concediază personalul din cadrul exploatării teritoriale, în conformitate cu
prevederile legale şi competenţele acordate de directorul general (prin decizii, norme
interne, HCA etc);
defalcă sarcinile economice şi programul de activitate pe sectoare, asigurând
desfăşurarea activităţii în condiţii de rentabilitate;
îndrumă şi coordonează activitatea sectoarelor de exploatare;
organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi a respectării tuturor prevederilor
legale în cadrul exploatării şi a sectoarelor de lucru;
urmăreşte şi răspunde de respectarea prevederilor din Contractul Colectiv de muncă, în
vigoare;
ia măsuri şi se preocupă pentru respectarea ordinii şi disciplinei tehnologice şi
administrative în cadrul exploatării;
o rganizează şi răspunde de desfăşurarea normală a proceselor tehnologice pentru
asigurarea protecţiei angajaţilor, maşinilor, utilajelor, instalaţii lor din dotare;
asigură continuitatea livrărilor de gaze naturale către toţi beneficiarii;
urmăreşte permanent reducerea consumului tehnologic şi a pierderilor de gaze pe
conductele magistrale;
răspunde de aplicarea prevederilor Codului Reţelei pentru SNT în cadrul exploatării
teritoriale;
angajează cheltuieli şi efectuează plăţi în limita fondurilor alocate;
răspunde de utilizarea şi gestionarea fondurilor alocate şi încredintaţe spre administrare
exploatării teritoriale;
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de desfăşurarea normală a activităţii de metrologie şi analize gaze din cadrul
exploatării teritoriale;
• verifică şi avizează propunerea Programului anual de mentenanţă elaborat la nivelul
•

răspunde

exploatării,

•

participă

la

recepţionarea lucrărilor

de

investiţii şi

RK, realizate în cadrul

exploatării

teritoriale;
•

coordonează
şi

evidenţă

la nivelul exploatarii teritoriale implementarea unui sistem GIS de
a obiectivelor aparţinând SNT şi monitorizează proiectele de

urmărire
urmărire

specială;

• comunică evenimentele produse pe teritoriul exploatării teritoriale conform schemei de
comunicare, stabileşte măsurile de primă intervenţie şi numeşte comisiile de cercetare
după caz;
• analizează şi soluţionează contestaţiile care sunt de competenţa sa;
• reprezintă interesele exploatării teritoriale în faţa organelor judecătoreşti sau în faţa
oricăror autorităţi publice şi administrative, în baza mandatului primit din partea
directorului general;
• propune şi aprobă sancţiuni, după caz;
• răspunde de asigurea tuturor condiţiilor necesare pentru prevenirea accidentelor de
muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, a poluării mediului şi a incendiilor, controleză la
toate locurile de muncă aplicarea măsurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă,
protecţia mediului şi situaţii de urgenţă ;
• răspunde de gospodărirea bunurilor materiale din dotarea exploatării teritoriale;
• asigură implementarea în cadrul exploatării teritoriale a obiectivelor din Declaraţia de
politică generală şi din Declaraţia de politică şi angajamentul privind Sistemul Integrat
Calitate-Mediu - Sănătate şi

Securitate

Ocupaţională;

aprecierile activităţii desfăşurate de salariaţii din subordine în baza
metodologiei privind evaluarea performanţelor profesionale ale personalului din cadrul
societăţii, conform prevederilor din CCM;
• execută orice alte sarcini dispuse de conducerea societăţii, în raport cu pregatirea
profesională şi în concordanţă cu atribuţiile specifice postului;
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în decizii emise de directorul general al
societăţii, comunicate;
• răspunde în conformitate cu prevederile legale, de luarea tuturor masurilor de respectare
a documentelor generale ale SNTGN "TRANSGAZ" S.A., în domeniul său de activitate.
•

întocmeşte

ARTICOLUL 38. Inginerul şef al exploatărilor teritoriale
Inginerul şef al exploatării teritoriale este numit şi revocat de către directorul general al
Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ"S.A.
Inginerul şef al exploatării se află în subordinea directorului exploatării teritoriale, este
locţiitorul de drept al acestuia şi răspunde pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor
încredinţate.

Inginerul şef al exploatării teritoriale are
•

următoarele atribuţii şi responsabilităţi

principale:

întocmeşte

revizia

şi

trimestrial programul de activitate al exploatării teritoriale privind întreţinerea,
reparaţi a conductelor magistrale şi a instalaţii lor aferente acestora (NT -uri, SRM -
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etc.) precum

şi

a liniilor

şi

echipamentelor de

telecomunicaţii;

executarea operativă a lucrărilor de intervenţii la conductele de transport şi la
instalaţiile aferente;
• coordonează elaborarea la nivelul exploatării teritoriale a Programului anual de

•

asigură

mentenanţă;

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

urmăreşte

executarea reviziilor curente, reviziilor tehnice, reparaţiilor locale programate la
toate echipamentele şi instalaţiile tehnologice aferente conductelor magistrale, conform
normativelor de întreţinere şi reparaţii, respectiv instrucţiunile de exploatare, în vigoare;
organizează şi întocmeşte programele pentru activitatea de curăţire şi inspecţie interioară
şi exterioară a conductelor de transport gaze naturale;
coordonează activitatea de măsurători GIS;
răspunde de exploatarea şi menţinerea în stare de funcţiune la parametrii proiectaţi a
utilajelor şi instalaţiilor tehnologice din dotarea exploatării teritoriale;
răspunde de executarea lucrărilor de revizii şi reparaţii la maşinile, utilajele şi instalaţiile
mecano-energetice şi de automatizare din dotarea exploatării teritoriale;
urmăreşte şi răspunde de utilizarea raţională a maşinilor şi utilajelor din dotare,
respectarea normelor de consum la materiale, carburanţi, lubrifianţi şi energie electrică;
urmăreşte respectarea normativului tehnic privind odorizarea gazelor şi buna funcţionare
a instalaţiilor de odoriza re;
răspunde de asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a conductelor magistrale şi a
instalaţii lor tehnologice aferente acestora;
răspunde de desfăşurarea normală a activităţii ISCIR din cadrul exploatării teritoriale;
desemnează personalul ce necesită fi autorizat (ANRE, legători sarcina etc.) şi răspunde
de întocmirea/completarea dosarelor pentru autorizare/reautorizare;
întocmeşte aprecierile activităţii desfăşurate de salariaţii din subordine în baza
metodologiei privind evaluarea performanţelor profesionale ale personalului din cadrul
societăţii, conform prevederilor din CCM;
asigură aplicarea în cadrul exploatării teritoriale a legislaţiei şi normativelor de tehnica
securităţii muncii şi P.S.I. în vigoare, precum şi a altor reglementări tehnice, a deciziilor şi
instrucţiunilor emise de conducerea societăţii ;
execută orice alte sarcini dispuse de conducerea societăţii, în raport cu pregatirea
profesională şi în concordanţă cu atribuţiile specifice postului;
î ndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în decizii emise de directorul general al
societăţii, comunicate;
răspunde în conformitate cu prevederile legale, de luarea tuturor masurilor de respectare
a documentelor generale ale SNTGN "TRANSGAZ" S.A., în domeniul său de activitate.

ARTICOLUL 39. Contabilul şef al exploatării teritoriale
Contabilul şef al exploatării teritoriale este numit şi revocat de către directorul general al
SNTGN IITRANSGAZ" S.A.
Contabilul şef al exploatării teritoriale se află în subordinea directorului exploatării teritoriale şi
răspunde pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţi lor încredinţate .
Activitatea acestuia este coordonată din punct de vedere metodologie de către directorul
Departamentului Economic, prin direcţiile de specialitate.
SNTGN ''TRANSGAZ" S.A.
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•
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următoarele atribuţii şi responsabilităţi

principale:

şi

conduce contabilitatea patrimoniului încredinţat spre administrare
exploatării teritoriale;
asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare în
conformitate cu dispoziţiile legale;
răspunde de întocmirea corectă şi în termen a tuturor actelor contabile, a documentelor
de evidenţă primară, a înregistrărilor contabile, a întregii evidente contabile în general,
pentru asigurarea calculelor privind preţul de cost şi asigurarea termenelor de depunere
a balanţei şi a situaţiilor anexe;
răspunde alături de directorul exploatării teritoriale de utilizarea şi gestionarea fondurilor
alocate şi încredinţate spre administrare exploatării teritoriale precum şi de realizarea
indicatorilor economici ce le revin din BVC;
răspunde de păstrarea documentelor privind operaţiunile financiar contabile desfăşurate
la nivelul exploatării teritoriale;
coordonează şi participă la efectuarea inventarierilor patrimoniului la termenele stabilite
conform prevederilor legale, inclusiv a inventarierilor efectuate cu ocazia predărilor
primirilor de gestiuni băneşti şi materiale şi urmăreşte evidenţierea în contabilitate a
rezultatelo r inventarierii patrimoniului;
asigură întocmirea tuturor actelor generatoare de drepturi băneşti;
asigură şi controlează modul de constituire şi acordare a drepturilor băneşti ale
salariaţilor;

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

urmăreşte

angajarea de cheltuieli şi efectuarea de plăţi în limita fondurilor alocate;
urmăreşte recuperarea pagubelor constatate de organele de control;
răspunde de reţinerea garanţiilor gestionarilor potrivit prevederilor legale;
răspunde de respectarea termenelor de depunere a situaţiilor decontărilor, a situaţiilor
financiar-contabile şi a oricăror raportări prevăzute de lege;
răspunde de întocmirea şi păstrarea la zi a operaţiunilor de casă şi de bancă;
răspunde de păstrarea în condiţii de siguranţă şi conform dispoziţiilor legale a actelor
justificative şi a documentelor privind operaţiunile financiar-contabile desfăşurate la
nivelul exploatării teritoriale;
organizează controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor economice în conform itate
cu prevederile legale şi verifică modul de exercitare al acestuia;
asigură disponibilităţi le băneşti în contul de decontare deschis la bancă;
informează pe directorul exploatării teritoriale asupra problemelor economica-financiare;
execută orice alte sarcini dispuse de conducerea societăţii, în raport cu pregatirea
profesională şi în concordanţă cu atribuţiile specifice postului;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în decizii emise de directorul general al
societăţii, comunicate;
răspunde în conformitate cu prevederile legale, de luarea tuturor masurilor de respectare
a documentelor generale ale SNTGN "TRANSGAZ" S.A., în domeniul său de activitate.

B. Conducerea sectoarelor
ARTICOLUL 40: Şeful de sector
Şeful de sector este numit şi revocat de căt re directorul general al societăţii la propunerea
directorului exploatării teritoriale.
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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Şefii sectoarelor se află în subordinea directorului exploatării teritoriale şi răspund pentru

îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţi lor încredinţate.
Şeful

de sector are

următoarele atribuţii şi responsabilităţi

principale:

• organizează şi răspunde de asigurarea condiţiilor necesare realizării şi desfăşurării
activităţii din sectorul pe care-I coordonează;
• stabileşte măsurile necesare realizării sarcinilor primite din partea conducerii exploatării
teritoriale;
• asigură aplicarea în cadrul sectorului a legislaţiei şi prescripţiilor tehnice specifice
activităţii de transport gaze naturale, precum şi a regulamentelor, deciziilor şi
instrucţiunilor emise de conducerea TRANSGAZ S.A.;
• participă la întocmirea şi reactualizarea schemelor tehnologice pentru obiectivele SNT din
cadrul sectorului;
• conduce lucrările de intervenţii în cazul avariilor, defectelor şi manevrelor care se fac pe
conducte, pe baza programului de lucru aprobat;
• stabileşte sarcinile de serviciu pentru personalul din subordine, pe care le supune spre
aprobare directorului exploatării teritoriale;
• organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de serviciu pentru personalul din subordine şi
al respectării tuturor prevederilor legale;
• propune promovarea/sancţionarea personalului din subordine;
• colaborează cu Serviciul Transport Gaze Naturale din cadrul exploatării teritoriale în
vederea îndeplinirii atribuţiilor privind aplicarea prevederilor Codului Reţelei;
• participă, împreună cu personalul din compartimentele Departamentului Reglementări şi
Formalităţi Terenuri, la activităţile privind accesul la terenurile proprietatea terţilor, în
vederea întocmirii documentelor de constatare, evaluare şi plată a despăgubirilor,
conform procedurii de proces, în vigoare;
• răspunde de întocmirea corectă a evidenţelor primare şi respectarea termenelor stabilite
de conducerea exploatării teritoriale;
• răspunde de respectarea prescripţiilor ISCIR şi a normelor de metrologie în cadrul
sectorului;
• participă la recepţia lucrărilor de investiţii şi reparaţii, din raza sa de activitate;
• efectuează, cu întreg personalul din subordine, instructajul periodic privind măsurile de
securitate şi sănatate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului şi asigură
respectarea reglementărilor legale în vigoare;
• răspunde de gospodărirea raţională a bunurilor materiale aflate în dotarea sectorului;
• execută orice alte sarcini dispuse de conducerea societăţii, în raport cu pregătirea
profesională şi în concordanţă cu atribuţiile specifice postului;
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în decizii emise de directorul general al
societăţii, comunicate;
• răspunde în conformitate cu prevederile legale, de luarea tuturor măsurilor de respectare
a documentelor generale ale SNTGN "TRANSGAZ" S.A., în domeniul său de activitate.

l
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PARTEA a III-a
ORGANIZAREA
SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE
"TRANSGAZ" S.A.

CAPITOLUL XI

Norme de structură
pentru constituirea entităţilor organizatorice (funcţionale şi de producţie)
din cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A. MEDIAŞ

Normativul de constituire
"TRANSGAZ" S.A.

a compartimentelor funcţionale şi de producţie din cadrul SNTGN

1. Structura funcţională:
1. Compartimentul
Este entitatea funcţională cea mai
unor lucrări sau activităţi omogene

simplă,
şi

care

care se

necesită

constituie/organizează

un

număr

pentru îndeplinirea
de 1 - 2 posturi.

2. Colectivul
Se constituie/organizează dacă volumul de muncă necesită cel puţin 3(trei) posturi. În acest caz
coordonarea activităţii se face de un şef de colectiv.
3. Laboratorul
Se constituie/organizează dacă volumul activităţii acestuia
Laboratorul este coordonat de un şef de laborator.

necesită

cel

puţin

3(trei) posturi,

4. Biroul
Este entitatea organizatorică funcţională care se constituie pentru îndeplinirea unor lucrări sau
activităţi omogene care necesită o organizare distinctă. Se poate constitui/organiza, dacă
volumul de muncă necesită un număr minim de 3 (trei) posturi, din care unul este şef de birou.
5. Serviciul
Este o entitate organizatorică constituită pentru îndeplinirea unor lucrări sau activităţi
omogene care necesită o organizare distinctă. Serviciul se poate constitui/organiza, dacă
volumul de muncă necesită, un număr minim de 4 (patru) posturi din care unul este şef
serVICIU.
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În cadrul serviciilor cu activităţi eterogene cu un număr de cel puţin 6(şase) posturi se pot
constitui/o rganiza birouri în condiţiile prevăzute la pct.4.
6. Atelier (studii, proiecte)
Se constituie/organizează dacă volumul de muncă necesită cel puţin ?(şapte) posturi, la care se
adaugă personalul ajutător de cercetare şi proiectare. Atelierul este coordonat de un şef de
atelier.
În cadrul atelierului de cercetare proiectare se pot constitui/organiza colective sau laboratoare,
în condiţiile prevăzute la pct.2 şi 3, dacă specificul acestora
necesită o delimitare
organizatorică distinctă .

7. Unitatea de management pentru proiecte
Se constituie în vederea implementării unor proiecte speciale ale societăţii care t rebuie să fie
coordonate unitar şi necesită cel puţin o entitate organizatorică la nivel de serviciu, în condiţiile
prevăzute la pct.5.
Unitatea de management pentru proiecte este coordonată de un manager de proiect.
8. Unitatea de cercetare
Se constituie/organizează pentru realizarea unor proiecte cu activităţi omogene sau eterogene,
care trebuie să fie coordonate unitar şi necesită cel puţin o entitate organizatorică la nivel de
serviciu, în condiţiile prevazute la pct.5.
Unitatea de cercetare este coordonată de un manager, funcţie asimilată celei de director din
cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
9. Direcţia
Se constituie/organizează pentru îndeplinirea unor activităţi importante, omogene sau
eterogene, cu volum mare de muncă, care trebuie conduse unitar şi necesită un număr minim
de 2(două) entităţi organizatorice, la nivel de birouri, servicii, în condiţiile prevăzute la pct.4 şi

5.
Conducerea direcţiei se asigură, în funcţie de specificul activităţii, de un director.
La direcţiile cu minim 4(patru) entităţi organizatorice constituite în condiţiile prevăzute la pct
1,4 şi 5 şi conduse de un director se poate utiliza şi funcţia de director adjunct, cu condiţia ca
acesta să coordoneze cel puţin 2(două) entităţi organizatorice.
Funcţie de importanţa şi complexitatea activităţilor desfăşurate, unele direcţii pot deţine
statutul de departament. 2
1O. Reprezentanţa TRANSGAZ S.A.
Se constituie/organizează pentru îndeplinirea unor activităţi de reprezentare permanentă a
SNTGN "TRANSGAZ" S.A. în forurile, organizaţiile şi organismele de profil european, precum şi
pentru asigurarea şi gestionarea relaţiilor de cooperare ale societăţii cu partenerii externi şi cu
operatorii de transport gaze naturale din Europa şi necesită cel puţin două posturi, din care
unul este de şef reprezentantă (funcţia de şef al reprezentanţei se asimilează funcţiei de
director direcţie din cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.).

2 În

prezentul regulament direcţiile care au statut de departament sunt notate*).
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11. Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale
Se constituie/organizează pentru îndeplinirea unor activităţi omogene ce presupun un grad
ridicat de complexitate care trebuie conduse unitar şi necesită un număr minim de 2 (două)
entităţi organizatorice la nivel de birouri/ servicii/ în condiţiile prevăzute la pct.4 şi 5/ precum şi
alte entităţi organizatorice (dispecerate teritoriale).
Conducerea Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale se asigură de un director.
12. Departamentul
Se constituie/organizează pentru realizarea unor activităţi omogene sau eterogene/ ce
presupun grad ridicat de complexitate/ coordonare unitară şi un volum mare de muncă ce
necesită cel puţin înfiinţarea unei direcţii/exploatare teritorială/ atelier/ precum şi a altor entităţi
organizatorice conform prezentelor norme.
13. Normele de structură de mai sus nu cuprind posturi pentru activităţile de secretariat,
care se stabilesc corelat cu numărul funcţiilor de conducere şi volumul de lucrări.

11. Structura de producţie:
1. Echipa de lucru din cadrul sucursalei
Se constituie/organizează dacă volumul de muncă necesită cel puţin 6(şase) posturi.
Echipa este coordonată de un şef de echipă având pregătire de inginer/ inginer colegiu/
subinginer sau maistru.

2. Formaţia de lucru din cadrul sucursalei
Se poate constitui în cadrul sucursalei dacă volumul de muncă necesită cel puţin 1O(zece)
posturi.
Formaţia este coordonată de un şef de formaţie având pregătire de inginer/ inginer colegiu/
subinginer sau maistru.
3. Atelier (construcţii reparaţii şi intervenţii, reparaţii şi operaţiuni speciale etc.) din
cadrul sucursalei
Se constituie/organizează pentru îndeplinirea unor activităţi importante/ cu volum mare de
muncă/ care trebuie conduse unitar şi necesită un număr minim de 2(două) entităţi
organizatorice/ la nivel de formaţie/echipă de lucru/ în condiţiile prevăzute la pct.1 şi 2.
Conducerea Atelierului se asigură de către un şef de atelier.
4. Dispeceratele teritoriale
Se constituie/se organizează la nivelul Exploatărilor Teritoriale/ potrivit necesităţilor
tehnologice stabilite de TRANSGAZ S.A.
Activitatea se desfăşoară în tură continuă. Locul de muncă al personalului din cadrul
dispeceratelor teritoriale va fi la sediul exploatărilor teritoriale/ precum şi în alte puncte
tehnologice din cadrul SNT/ unde se consideră necesar.
Au în componenţă un număr de S(cinci) posturi de dispeceri/ care pot avea pregătirea de
ingineri/ ingineri colegiu/ subingineri sau tehnicieni.
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5. Dispeceratul Comercial
Se constituie/organizează cu activitate continuă în 3 schimburi, la nivelul Direcţiei Operare PVT
potrivit necesităţilor tehnologice stabilite de TRANSGAZ S.A.
Are în componenţă un număr de cel puţin 5 (cinci) posturi de dispeceri.
6. Staţia de comprimare gaze naturale
Se constituie/organizează în cadrul societăţii ca subunitate operativă de bază care asigură
operarea, şi după caz, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice din
cadrul staţiei.
6.1. Staţiile de comprimare gaze automate/modernizate se constituie/organizează dacă
activitatea necesită cel puţin 5(cinci) posturi, activitatea se poate organiza în schimburi fără a fi
necesară coordonarea activităţii de către un şef de staţie.
6.2. Celelalte staţii de comprimare gaze se constituie/organizează dacă activitatea necesită cel
puţin B(opt) posturi.
Conducerea staţiei de comprimare se asigură de către un şef staţie (inginer, inginer colegiu,
subinginer), ajutat în funcţie de tipul şi complexitatea activităţii de cel puţin un inginer, inginer
colegiu, subinginer sau maistru care coordonează activitatea desfăşurată în schimburi.
7. Exploatarea teritorială
Se constituie/organizează teritorial ca subunitate, fără personalitate juridică, cu autonomie
gestionară limitată, cu cont la bancă, a cărei activitate necesită minim 2(două) sectoare. În
exercitarea atribuţiilor ce-i revin, fiecare exploatare teritorială
conlucrează cu entităţile
funcţionale şi de producţie din cadrul TRANSGAZ S.A.
Conducerea Exploatării teritoriale este asigurată de un director, un inginer şef şi un contabil
şef.

8. Sectorul de exploatare
Se constituie/organizează în cadrul exploatărilor teritoriale ca subunitate operativă de bază
care asigură exploatarea conductelor pentru transport gaze şi a instalaţiilor tehnologice
aferente de pe raza de activitate.
Sectorul se constituie/organizează dacă activitatea necesită cel puţin 20(douăzeci) posturi, în
funcţie de complexitatea sectorului şi dispersia activităţii pe raza mai multor judeţe.
Conducerea sectorului se asigură de către un şef sector (inginer, inginer colegiu, subinginer,
maistru).
Funcţie de întinderea administrativă şi de complexitatea sectorului, la nivelul acestuia se pot
organiza mai multe puncte de lucru.
9. Staţia de măsurare gaze naturale (se organizează la nivel de sector)
Se constituie/ organizează în cadrul societăţii/exploatării teritoriale ca subunitate operativă de
bază care asigură operarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor
tehnologice din cadrul staţiei.
Staţia de măsurare se constituie/organizează dacă activitatea necesită cel puţin 15
(cincisprezece) posturi.
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de către un şef staţie (inginer, inginer colegiu,
subingineri sau tehnicieni în funcţie de tipul şi

1O. Echipa de mentenanţă din cadrul sectoarelor de exploata re
Se constituie/organizează pentru asigurarea activităţilor de mentenanţă din cadrul sectoarelor
de exploatare dacă volumul de muncă necesită cel puţin 8(opt) posturi şi va fi coordonată de
un muncitor, care pe lângă activitatea desfăşurată răspunde şi de sarcinile echipei.
11. Depozitul
Se constituie/organizează ca o entitate organizatorică în cadrul căreia se desfăşoară activităţile
funcţionale şi operaţionale pentru aprovizionare, gestionare şi desfacere materiale care fac
parte din aceeaşi grupă sau grupe înrudite de materiale.
Depozitul se constituie/organizează daca volumul de activitate necesită cel puţin 2(două)
gestiuni.
Depozitul este condus de un şef depozit.
Activitatea depozitului este asigurată de muncitori, personal operativ şi personal de execuţie
de specialitate.
12. Gestiunea
Cuprinde totalitatea operaţiilor de primire şi eliberare a bunurilor materiale care fac parte
dintr-o subgrupă de materiale.
Mărimea gestiunii se stabileşte în funcţie de volumul de activitate, structura sorta-tipadimensională a materialelor din subgrupa respectivă, de intensitatea operaţiilor de primirelivrare şi de condiţiile specifice de depozitare şi conservare a materialelor.
Gestiunea este încredinţată unuia sau mai multor gestionari, numiţi prin decizie.

CAPITOLUL XII

Structura organizatorică a Societăţii Naţionale de Transport
Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A.
a SNTGN "TRANSGAZ" S.A. aprobată de Consiliul de
Administraţie şi structurile organizatorice componente (ale departamentelor, direcţiilor,
exploatărilor teritoriale şi sucursalei), sunt prezentate în anexa nr.2 la regulament.
Structura

organizatorică
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PARTEA a IV-a
ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE STRUCTURILOR ORGANIZATORICE

DIN CADRUL SNTGN "TRANSGAZ" S.A.

CAPITOLUL XIII
Atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor, direcţiilor, exploatărilor
teritoriale, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din structura
Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A.

SECŢIUNEA

1

SERVICIUL AUDIT INTERN
Serviciul Audit Intern desfăşoară o activitate funcţional independentă şi are ca obiect de
activitate evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor de management al riscului, de control şi de
guvernanţă prin furnizarea de:
- activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante,
efectuate cu scopul de a furniza TRANSGAZ S.A. o evaluare independentă şi obiectivă a
proceselor de management al riscurilor, de control şi guvernanţă;
- activităţi de consiliere, menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele de
guvernanţă din cadrul societăţii.
Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în societate, inclusiv a
activităţii entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor societăţii şi la
administrarea patrimoniului societăţii, urmărind dacă activităţile sunt conforme cu normele de
legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
Prin atribuţiile sale, Serviciul Audit Intern nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor
de desfăşurare a activităţilor supuse auditului intern sau cele de control intern, altele decât cele
de audit intern.
Serviciul Audit Intern este dublu subordonat atât Directorului General, din punct de vedere
funcţional, cât şi Consiliului de Administraţie, având obligaţia de raportare faţă de acesta.

Serviciul Audit Intern are următoarele atribuţii şi sarcini:
norme metodologice de audit intern proprii având la bază prevederile legale în
vigoare (normele elaborate de ministerul de resort norme pe care le va supune avizării
structurii de Audit Public Intern din cadrul acestuia).
2. Elaborează proiectul planului multianual de audit intern pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza
acestuia, proiectul planului anual de audit intern, care sunt supuse aprobării conducerii
1.

Elaborează

societăţii.
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de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar şi control ale TRANSGAZ S.A. sunt transparente şi conforme cu normele de
legalitate/ regularitate/ economicitate/ eficienţă şi eficacitate.
4. Elaborează sinteze/informări/raportări pentru Consiliul de Administraţie şi Directorul
General/ precum şi la solicitarea ministerului de resort/ privind principalele constatări/
concluzii şi recomandări rezultate din misiunile de audit intern.
5. Elaborează raportul anual al activităţii de audit intern desfăşurate la nivelul TRANSGAZ S.A.
în structura solicitată de ministerul de resort şi îl transmite acestuia respectând data limită
conform legii.
6. Transmite Curţii de Conturi raportul privind desfăşurarea şi realizarea programului anual de
audit intern până la finele primului trimestru din anul în curs pentru anul precedent/
conform legii privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.
7. Raportează imediat conducerii societăţii precum şi structurii de control intern abilitate/ în
cazul identificării în timpul misiunii de audit intern a unor neregularităţi/ abateri sau posibile
prejudicii/ conform Normelor specifice privind exercitarea activităţii de audit intern în cadrul
TRANSGAZ S.A. avizate de autoritatea publică tutelară şi aprobate de Directorul General.
8. Auditează/ cel puţin o dată la 3 ani/ fără a se limita la acestea/ următoarele:
- activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de societate/ din momentul
constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor/ inclusiv a fondurilor provenite
din finantarea externă;
- plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale/ inclusiv din fondurile comunitare;
- administrarea patrimoniului/ precum şi vânzarea/ gajarea/ concesionarea sau închirierea
de bunuri din patrimoniul societăţii;
- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
- sistemul de luare a deciziilor;
- sistemele de conducere şi control/ precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
- sistemele informatice.
9. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care au acces în timpul misiunilor de
audit/consiliere.
1O. Participă la instruirile şi activităţile de perfecţionare ale auditorilor interni organizate de
către ministerul de resort şi colaborează cu structurile ministerului pentru soluţionarea
problemelor ce apar în timpul activităţii desfăşurate.
11 . Participă la instruiri/ seminarii/ cursuri de pregătire şi perfecţionare în domeniul auditului
public intern şi în alte domenii specifice activităţilor desfăşurate în cadrul societăţii şi care
se supun auditării .
3.

Efectuează activităţi

1

1.1 . BIROUL INFORMARE ŞI URMĂRIRE RECOMANDĂRI
Activitatea biroului constă în urmărirea eficientă a implementării recomandărilor elaborate la
nivelul structurii de audit intern cât şi realizarea informărilor şi a auditurilor ad -hoc solicitate
de către management şi Consiliul de Administraţ i e.
Principalele atribuţii şi sarcini ale Biroului Informare şi Urmărire Recomandării sunt următoarele:
1. Realizează misiuni de audit ad-hoc/ conform Notificărilor aprobate de Directorul general al
soei etăţi i.
2. Realizează informări ale managementului în urma solicitării acestora/ cu privire la aspecte
concrete/proiecte etc./ aspecte punctuale şi cu termene scurte.
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Monitorizează

modul de implementare a recomandărilor din cadrul rapoartelor de audit
emise, în urma efectuării misiunilor de audit intern planificate, de către Serviciul Audit
Intern cât şi a propriilor misiuni de audit ad -hoc efectuate, pe baza probelor de audit
prezentate în acest sens; actualizează baza de date privind stadiul recomandări lor.
Raportează periodic managerului (cel puţin trimestrial) asupra stadiului implementării
tuturor recomandărilor rezultate din toate misiunile de audit, atât misiuni ad-hoc cât şi din
misiunile planificate.
lnformează conducerea societăţii cât şi structura de Audit Public Intern din cadrul
ministerului de resort despre recomandările neînsuşite de către structurile auditate,
evidenţiind consecinţele neînsuşirii acestor recomandări.
Colaborează cu Serviciul Audit Intern în vederea elaborării Raportului Anual privind
activitatea de audit intern desfăşurată în cadrul societăţii, precum şi în vederea elaborării
altor rapoarte de activitate solicitate de management.
Efectuează misiuni de audit intern planificate cât şi misiuni de follow-up la solicitarea
Serviciului Audit Intern.

SECŢIUNEA

2

CABINET DIRECTOR GENERAL
Consilierii asigură îndeplinirea obiectivelor ce revin SNTGN "TRANSGAZ" S.A. din Planul de
Administrare şi Planul de Management prin întocmirea sau coordonarea întocmirii de
materiale de sinteză pentru informarea conducerii societăţii sau a ministerelor şi organismelor
de reso rt, întocmirea de analize privind evoluţia principalilor indicatori tehnice-economici etc.
a.

Consilierii îndeplinesc

următoarele atribuţii şi

sarcini:

1. Consiliază directorul general în legatură cu dinamica în plan internaţional şi european a
problematicii referitoare la transportul gazelor naturale, în general, dar în special raportat la
interesele, pe termen mediu şi lung, ale TRANSGAZ S.A.
2. Întocmesc sau colaborează la întocmirea unor materiale de sinteză pentru informarea
conducerii societăţii sau a ministerului de resort pe probleme de importanţă majoră în
domeniul transportului gazelor naturale în care societatea este implicată.
3. Coordonează elaborarea unor proiecte, programe speciale sau acţiuni iniţiate de
conducerea societăţii şi urmăresc realizarea acestora.
4. Monitorizează şi informează conducerea societăţii în legatură cu acţiunile, iniţiativele şi
tendinţele, prezente şi/sau previzibile, ale instituţiilor europene în domeniul tra'nsportului
de gaze şi emit puncte de vedere privind participarea TRANSGAZ S.A. la programele de
finanţare ale Comisiei Europene/crearea de parteneriate pentru participarea în proiecte
europene.
5. Emit puncte de vedere cu privire la colaborarea şi participa rea TRANSGAZ S.A. la
dezvoltarea infrastructurii gaziere din cadrul proiectelor majore de transport gaze naturale.
6. Elaborează către directorul general al societăţii, la cererea acestuia, propuneri de cooperare
şi schimburi de experienţa cu societăţi simila re din alte state membre ale UE în vederea
dezvoltării competitive a serviciului de transport gaze naturale.
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7. Asigură asistenţă tehnică şi economică la elaborarea, negocierea şi încheierea contractelor
externe pentru proiectele cu finanţare din fondurile structurale.
8. Elaborează analize financiare şi proiecţii pentru proiectele de investiţii ale companiei.
9. Elaborează propuneri referitoare la eliminarea unor cheltuieli, precum şi la creşterea
eficienţei economice a societăţii.
1O. Elaborează propuneri de componente bugetare (obiective, venituri, cheltuieli, rezultate) şi
răspund de realismul şi oportunitatea acestora.
11. Asigură consultanţă şi asistenţă în evaluarea bugetelor operaţionale şi investiţionale.
12. Emit puncte de vedere către directorul general al societăţii cu privire la dezvoltarea ŞI
îmbunătăţirea Codului Reţelei şi a implementării Sistemului SCADA.
13. Asigură consultanţă şi asistenţă în definirea specificaţiilor de business pentru proiectele de
implementare a programelor informatice.
14. Participă la întocmirea unor studii şi programe privind creşterea randamentului şi siguranţei
în exploatare a conductelor de transport şi a instalaţii lor tehnologice aferente.
15. Participă la întocmirea unor studii privind utilizarea raţională a gazelor, reducerea
consumului tehnologic şi a pierderilor de gaze pe conducte.
16. Participă la elaborarea unor lucrări privind strategia şi restructurarea societăţii naţionale.
17. Participă la elaborarea de convenţii tehnice şi economice cu partenerii externi, conform
programului aprobat de conducerea societăţii.
18. Acordă consultanţă de specialitate personalului din cadrul societăţii sau din afara acesteia
în limita atribuţiilor acordate de conducerea societăţii.
19. Participă împreună cu conducerea societăţii naţionale la conferinţe interne şi internaţionale,
simpozioane, întâlniri de afaceri sau alt gen de contacte care prezintă interes pentru
societate.
20. Prezintă directorului general informaţii în legătură cu apariţia în mass-media a unor aspecte
legate de activitatea societăţii etc.
21. Asigură suportul documentar necesar în cadrul întâlnirilor organizate de TRANSGAZ S.A.
22. Reprezintă conducerea societăţii naţionale în raporturile cu agenţii economici sau
persoanele fizice în limitele atribuţiilor şi împuternicirilor de reprezentare acordate de
directorul general al societăţii.
23. Reprezintă directorul general şi răspunde în faţa acestuia pentru modul de realizare a
atribuţiilor şi sarcinilor în limita mandatului încredinţat.
b. Activitatea de asistenţă a directorului general

Asistent manager şi asistent director general Îndeplinesc

următoarele atribuţii şi

sarcini:

1. Asigură activitatea de asistenţă a directorului general.
2. Asigură primirea şi direcţionarea mesajelor telefonice, precum şi înregistrarea, trierea ŞI
distribuirea corespondenţei pentru directorul general.
3. Întocmeşte statistici şi rapoarte solicitate de directorul general.
4. Întâmpină, filtrează şi programează audienţele la cabinetul directorului general.
5. Planifică şi comunică programul de întâlniri, şedinţe, discuţii ale directorului general.
6. Asigură reprogramarea întâlnirilor stabilite de către directorul general şi comunică celor
implicaţi schimbările intervenite.
7. Se preocupă de pregatirea documentelor şi transmiterea acestora înaintea şedintelor,
conferinţelor etc., la care participă directorul general.
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departamental şi interdepartamental pentru rezolvarea
problemelor stabilite de directorul general în sarcina sa.
9. Urmareşte continuitatea corespondenţei desfăşurate.
1O. Centralizează informaţiile pe care le primeşte, le prelucrează şi le prezintă directorului
general în forme clare şi accesibile.
11. Difuzează informaţiile primite de la manager către persoanele vizate.
12. Arhivează corespondenţa pe criterii care să permită o identificare eficace şi acces rapid la
8.

Comunică

ŞI
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colaborează

informaţii .

rapoartele de progress-report pe departamente/direcţii/compartimente
independente şi informează directorul general asupra stadiului de rezolvare a unor acţiuni,
evenimente de protocol etc.
14. Asigură necesarul de materiale consumabile şi de protocol.
13.

Urmăreşte

SECŢIUNEA

3

SERVICIUL SECRETARIAT CA

şi

AGA

Serviciul Secretariat CA şi AGA îşi desfăşoară activitatea în temeiul Actului Constitutiv al SNTGN
"TRANSGAZ" S.A., a prevederilor legale în vigoare inclusiv a celor care guvernează piaţa de
capital şi are, în principal, următoarele atribuţii:

a. Secretariat CA
1. Întocmeşte ordinea de zi pentru şedinţele Consiliului de Administraţie în baza punctelor
comunicate de Directorul General şi o supune aprobării preşed i ntelui Consiliului de
Administraţie.

departamentelor, direcţiilor şi/sau serviciilor independente solicitarea Consiliului
de Adm i nistraţie de elaborare a materialelor supuse dezbaterii în şedinţa Consiliului de
Administraţie, precum şi termenele limită de predare a acestora către Secretariatul CA şi
AGA.
3. Urmăreşte predarea la termenele stabilite a materialelor supuse dezbaterii în şedinţa
Consiliului de Administraţie de către departamentele, direcţiile şi/sau serviciile
independente responsabile.
4. Transmite membrilor Consiliului de Administ raţie ordinea de zi aprobată de preşedintele
Consiliului de Administraţie împreună cu documentaţia ce va fi supusă dezbaterii.
5. Transmite invitaţilor la şedinţa Consiliului de Administraţie informaţiile privind data, ora şi
2.

Comunică

locaţia desfăşurării şedinţei.

6. Întocmeşte dosarele conţinând materialele aferente ordinii de zi pe care le înmânează
membrilor Consiliului de Administraţie la începutul şedinţei.
7. Se preocupă de buna organizare a şedinţelor Consiliului de Administraţie, astfel încât
acestea să se desfăşoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
8. Î ntocmeşte informarea cu privire la dispoziţiile emise pe parcursul şedinţei, responsabilii
desemnaţi şi termenele scadente şi o înaintează preşedintelui Consiliului de Administraţie şi
Directorului General.
9. Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor pe care le îndosariază într-un biblioraft sigilat şi
parafat de preşedintele Consiliului de Administraţie.
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ca procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie să fie semnate
de toţi membrii Consiliului de Administraţie şi de secretar.
11. Redactează hotărârile Consiliului de Administraţie pe care le prezintă pentru semnătura
preşedintelui Consiliului de Administraţie.
12. Distribuie hotărârile Consiliului de Administraţie Directorilor Generali Adjuncţi,
departamentelor, direcţiilor şi serviciilor independente spre luare la cunoştinţă şi îndeplinire
precum şi sindicatelor reprezentative la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
13. La cererea motivată a conducerii executive, a departamentelor, direcţiilor şi serviciilor
independente elaborează extrase ale hotărârilor Consiliului de Administraţie pe care le
semnează pentru conform itate.
14. Transmite membrilor Consiliului de Administraţie necesarul de documente la începutul
mandatului (cazier judiciar, declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că
îndeplineşte condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi, cazier fiscal, copie după
BI/CI).
15. Transmite documentele precizate anterior către departamentele/direcţiile/serviciile de
specialitate pentru efectuarea unor plăţi sau pentru înregistrare/înscriere de menţiuni la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu şi alte autorităţi, conform legii.
16. Are responsabilitatea actualizării Condicii de predare - primire a documentelor clasificate
vehiculate de Secretariatul CA în care se evidenţiază documentele prezentate spre analiză şi
luarea unor decizii cu respectarea regimului juridic al documentelor clasificate.
17. Primeşte corespondenţa adresată preşedintelui Consiliului de Administraţie pe care o
departamentelor/direcţiilor/serviciilor
de
resort
conform
dispoziţiilor
transmite
Preşedintelui Consiliului de Administraţie .
18. Primeşte şi transmite spre soluţionare departamentelor/direcţiilor/serviciilor independente
cererile membrilor Consiliului de Administraţie privind necesarul de tehnică de calcul şi
comunicaţii, precum şi de acces în reţeaua internă a SNTGN "TRANSGAZ" S.A. în vederea
îndeplinirii în cele mai bune condiţii a mandatului acestora.
19. Urmăreşte soluţionarea cererilor membrilor Consiliului de Administraţie şi, ulterior
îndeplinirii lor, are grijă ca tehnica de calcul şi de comunicaţii solicitată să intre în posesia
acestora.
20. Primeşte şi transmite spre soluţionare departamentelor/direcţiilor/serviciilor independente
de resort spre soluţionare corespunzătoare cererile membrilor Consiliului de Administraţie
privind necesarul de transport şi cazare în cazul deplasărilor acestora în vederea participării
la şedinţele CA şi/sau AGA în afara oraşului Bucureşti.
21. Urmăreşte soluţionarea cererilor membrilor Consiliului de Administraţie privind transportul
şi cazarea în afara oraşului Bucureşti şi, ulterior îndeplinirii lor, are grijă să transmită
acestora coordonatele respective.
22. Răspunde de pregătirea corespunzătoare şi la termen, pentru arhivare, a documentelor
legate de activitatea Consiliului de Administraţie .
23. Întocmeşte, înainte de fiecare şedinţă a Consiliului de Administraţie, ordinea de zi pentru
şedinţele comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului de Administraţie al
SNTGN "TRANSGAZ" S.A., pe baza documentelor care urmează a fi supuse dezbaterii în
cadrul şedinţelor Consiliului de Administraţie, ţinând cont de atribuţiile fiecărui comitet
consultativ.

1O. Se

îngrijeşte
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24. Transmite membrilor comitetelor consultative tematica ce urmează a fi discutată în cadrul
şedinţelor fiecărui comitet consultativ.
25. Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor comitetelor consultative pe care le îndosariază
într-un biblioraft.
26. Se îngrijeşte ca procesele verbale ale şedinţelor comitetelor consultative să fie semnate de
toţi membrii comitetelor consultative.
27. Întocmeşte semestrial Raportul privind activitatea Comitetelor Consultative pe care îl
prezintă Consiliului de Administraţie .
28. Se îngrijeşte împreună cu Departamentul Organizare, Resurse Umane de elaborarea de
către membrii Consiliului de nominalizare şi remunerare a unui raport anual cu privire la
remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului
financiar şi de prezentarea acestuia adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile
financiare anuale.
b. Secretariat AGA
1. Întocmeşte ordinea de zi (convocatorul) pentru şedinţele adunării generale a acţionarilor pe
care o supune aprobării Consiliului de Administraţie.
2. Transmite Serviciului Relaţii cu Investitorii convocatorul, aprobat şi semnat de preşedintele
Consiliului de Administraţie, în vederea publicării acestuia la BVB, ASF şi ziar.
3. Publică convocatorul şedinţei (ulterior apariţiei sale la BVB) în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a.
4. Transmite Departamentului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii convocatorul în limbile
română şi engleză în vederea publicării acestuia pe pagina de internet a societăţii.
5. Transmite Departamentului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii cu cel puţin 30 de zile
înainte de data şedinţei AGA documentele care urmează a fi prezentate acţionarilor în
cadrul adunării generale a acţionarilor, un proiect de hotărâre, precum şi împuternicirile
specială şi generală, formularele de vot prin corespondenţă, toate acestea în limbile
română şi engleză, în vederea publicării pe pagina de internet a societăţii.
6. Elaborează şi pune la dispoziţie, în condiţiile legii, convocatorul completat/modificat, dacă
este cazul.
7. Solicită Serviciul Relaţii cu Investitorii lista deţinătorilor de acţiuni, atât pe suport hârtie, cât
şi în format electronic, în vederea desfăşurării AGA, listă pe care acest serviciu o va obţine
de la SC Depozitarul Central SA
8. Pune la dispoziţia acţionarilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, documentele ce
urmează a fi dezbătute şi aprobate de adunarea generală a acţionari lor.
9. Verifică îndeplinirea cerinţelor statutare privind desfăşurarea adunării generale şi
întocmeşte procesul verbal al şedinţei care va fi semnat de preşedintele CA şi de secretar,
pe care îl îndosariază într-un biblioraft sigilat şi parafat de preşedintele Consiliului de
Administraţie. La fiecare proces verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele
de prezenţă a acţionarilor precum şi, după caz, ordinul de mandatare a reprezentantului
acţionarului majoritar.
1O. Redactează în ziua şedinţei hotărârea pe care o prezintă spre semnare preşedintelui
Consiliului de Administraţie.
11. Transmite Serviciului Relaţii cu Investitorii hotărârea, în limbile română şi engleză, în
vederea publicării acesteia la BVB.
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12. Ulterior publicării hotărârii la BVB, depune hotărârea la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Sibiu în vederea înregistrării menţiunilor şi publicării acesteia în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
13. Transmite hotărârea în limbile română şi engleză Departamentului Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţii în vederea publicării acesteia pe pagina de internet a societăţii.
14. Difuzează membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii executive, departamentelor,
direcţiilor şi serviciilor independente precum şi preşedinţilor sindicatelor reprezentative din
cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A. hotărârile adunării generale a acţionarilor pentru luare la
cunoştinţă şi/sau conformare.
15. Solicită departamentelor, direcţiilor şi serviciilor independente rapoarte asupra stadiului
implementării hotărâri lor AGA în vederea informării acţionari lor în condiţiile solicitării unor
astfel de rapoarte din partea acestora.
16. Răspunde de pregătirea corespunzătoare şi la termen, pentru arhivare, a documentelor
legate de activitatea AGA.

c.

Consilierii îndeplinesc

următoarele atribuţii şi

sarcini:

Consiliul de Administraţie în domeniile relevante ale activităţii acestuia, în
conformitate cu politicile şi strategia societăţii.
2. Elaborează rapoarte de consiliere către preşedintele Consiliului de Administraţie, la cererea
acestuia, asupra progresului realizat în dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii desfăşurate în
cadrul companiei.
3. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţilor desfăşurate în cadrul
compame1.
4. Emit puncte de vedere către preşedintele Consiliului de Administraţie cu privire la
dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţilor societăţii în domeniile relevante.
5. Participă, cu aprobarea preşedintelui Consiliului de Administraţie la întâlniri, întruniri,
conferinţe, simpozioane, mese rotunde etc. pentru a asigura informarea Consiliului de
Adminisraţie pe tematica vizată.
6. Elaborează la cererea preşedintelui Consiliului de Administraţie propuneri privind
activitatea societăţii în conformitate cu strategia în domeniu a SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
7. Consiliază Consiliul de Administraţie în legatură cu dinamica în plan internaţional şi
european a problematicii referitoare la transportul gazelor naturale, în general, dar în
special raportat la interesele, pe termen mediu şi lung, ale TRANSGAZ S.A.
8. Întocmesc sau colaborează la întocmirea unor materiale de sinteză pentru informarea
Consiliului de Administraţie pe probleme de importanţă majoră în domeniul transportului
gazelor naturale în care societatea este implicată.
9. Coordonează elaborarea unor proiecte, programe speciale sau acţiuni iniţiate de Consiliul
de Administraţie şi urmăresc realizarea acestora.
10. Monitorizează şi informează Consiliul de Administraţie în legatură cu acţiunile, iniţiativele şi
tendinţele, prezente şi/sau previzibile, ale instituţiilor europene în domeniul transportului
de gaze şi emit puncte de vedere privind participarea TRANSGAZ S.A. la programele de
finanţare ale Comisiei Europene/crearea de parteneriate pentru participarea în proiecte
europene.
1.

Consiliază
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Elaborează către preşedintele

Consiliului de Administraţie, la cererea acestuia, propuneri de
cooperare şi schimburi de experienţa cu societăţi similare din alte state membre ale UE în
vederea dezvoltării competitive a serviciului de transport gaze naturale.

SECŢIUNEA

4

SERVICIUL EVALUARE RISC CIBERNETIC
Serviciul Evaluare Risc Cibernetic are
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

următoarele atribuţii şi

sarcini:

Efectuează

periodic activităţi specifice de scanare de vulnerabilităţi ale sistemelor
informatice din cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
Propune măsuri pentru noile vulnerabilităţi descoperite în vederea eliminării acestora, iar
acolo unde nu este posibilă eliminarea se propun controale de securitate compensatorii
pentru minimizarea riscului .
Evaluează din punctul de vedere al securităţii sistemelor informatice documentaţiile tehnice
aferente proiectelor de achiziţii din cadrul SNT.
Evaluează propunerile celorlalte structuri ale companiei privind soluţiile de eliminare a
vulnerabilităţilor din cadrul sistemelor informatice şi de comunicaţii.
Asigură consultanţă privind implementarea măsurilor de securitate informatică pentru
celelalte structuri organizatorice ale companiei.
Efectuează teste de penetrare pe segmente ale infrastructurii informatice şi de comunicaţii
ce pot fi compromise critic în cazul atacurilor cibernetice din afara reţelei, în vederea
evaluării gradului de protecţie al infrastructurii SNT.
Actualizează şi urmăreşte evoluţia Registrului de Riscuri al companiei pe linia securităţii
informaţiei (securitateTIC).

SECŢIUNEA

5

BIROUL REPREZENTARE

ANGAJAŢI

Biroul Reprezentare Angajaţi al SNTGN "TRANSGAZ" S.A. reprezintă interesele salariaţilor în
relaţia cu angajatorul, urmărind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă
şi protecţie socială.

Principalele

atribuţii şi responsabilităţi

ale biroului sunt:

la promovarea şi/sau susţinerea proiectelor de acte normative care vizează
relaţiile de muncă şi protecţie socială aflate în dezbatere publică, urmărind promovarea
intereselor salariaţilor SNTGN "TRANSGAZ" SA în corelare cu interesele societăţii.
2. Propune completări şi modificări pentru îmbunătăţirea documentelor şi actelor normative
în baza solicitărilor angajaţilor din aria lor de expertiză.
3. Emite puncte de vedere în etapa de consultare a următoarelor documente elaborate de
angajator:
Regulamentul Intern
1.

Participă
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Codul Etic al salariatului
Normativ intern de dotare cu echipament individual de protecţie a lucrătorilor
Normativele cuprinzând norme de muncă
Procedura de evaluare a performanţele profesionale individuale ale salariaţilor
Procedura de evaluare a satisfacţiei angajaţilor.
4. Centralizează propunerile de completare/modificare a Contractului colectiv de muncă
venite din partea salariaţilor pentru supunerea spre negociere cu angajatorul.
5. Participă în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă a salariaţilor în baza deciziilor
emise de conducerea societăţii.
6. Participă în comisiile de examinare la angajare în baza deciziilor emise de conducerea
societăţii.

în comisiile de evaluare a solicitărilor de ajutoare sociale pentru tratament,
intervenţii chirurgicale, etc din partea salariaţilor.
8. Vizează cererile de procurare/decontare a biletelor de odihnă şi tratament pentru angajaţii
SNTGN "TRANSGAZ" SA, urmărind respectarea strictă a prevederilor Contractului colectiv
de muncă .
9. Propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor colective ori diminuării
numărului salariaţilor concediaţi colectiv.
1O. Întocmeşte propuneri de introducere în Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii a
fondurilor necesare acţiunilor/activităţilor sindicale prevăzute prin Contractul colectiv de
7.

Participă

muncă.

11. Întocmeşte propuneri de participare la cursuri/programe de formare profesională pentru
pregătirea şi perfecţionarea în domeniul relaţiilor de muncă, dreptului de asociere şi al
activităţilor sindicale.
12. Participă la solicitarea Departamentului Organizare, Resurse Umane la formele de
examinare organizate în vederea absolvirii cursurilor de formare sau reconversie
profesională.

la stabilirea parametrilor de microclimat care vor fi urmăriţi pe fiecare loc de
muncă, în vederea luării măsurilor de protecţie a muncii specifice, precum şi programele de
control al realizării măsurilor stabilite.
14. Participă la şedinţele CSSM privind aplicarea si actualizarea politicii de sănătate şi
securitate în muncă.
13.

Participă

SECŢIUNEA

6

.

.

DIRECTIA INSPECTIE GENERALĂ
Direcţia

Inspecţie

de protejarea resurselor societăţii, de utilizarea
neraţională sau de pierderi datorate erorii, risipei, abuzului, fraudei, existenţa, integritatea şi
păstrarea mijloacelor băneşti şi materiale, consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor
şi a riscurilor de fraudă şi corupţie în cadrul societăţii, creşterea gradului de implementare a
măsurilor antifraudă şi anticorupţie prin aprobarea Planului de Integritate şi autoevaluarea
periodică la nivelul societăţii.
Direcţia Inspecţie Generală are atribuţii şi responsabilităţi în următoarele domenii:
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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prevenirea şi controlul în vederea identificării neconformităţilor,
operaţiunilor care nu respectă condiţiile de legalitate sau regularitate;
control financiar de gestiune;
instruire/informare în domeniul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie;
promovarea integrităţii, transparenţei instituţionale şi a bunei desfăşurări
activităţilor specifice;
stabilirea priorităţilor de intervenţie în domeniul prevenirii corupţiei.
verificarea,

Principalele

atribuţii şi responsabilităţi

ale

entităţilor funcţionale

a

a

subordonate directorului

direcţiei:

1. SERVICIUL CORP CONTROL
1. Elaborează tematica de control şi programul anual de control, care se vizează de către
Directorul Direcţiei Inspecţie Generală şi se aprobă de Directorul General al TRANSGAZ S.A.
2. Realizează acţiuni de control/supracontrol planificate/inopinate în vederea identificării
neconformităţilor, a operaţiunilor care nu respectă condiţiile de legalitate sau regularitate şi
aduc/pot aduce atingere intereselor TRANSGAZ S.A.
3. Solicită tuturor direcţiilor/departamentelor/serviciilor independente, oricăror altor entităţi,
precum şi persoanelor fizice angajate ale TRANSGAZ S.A., date, informaţii, documente şi
alte înscrisuri care fac obiectul activităţii de control.
4. Solicită, prin note de relaţii, de la orice angajat care le poate furniza, date şi informaţii cu
privire la posibile nereguli, fraude sau alte activităţi care aduc atingere intereselor
TRANSGAZ S.A.
5. În funcţie de concluziile actelor de control întocmite, propune Directorului General
efectuarea auditurilor de specialitate pe problemele ridicate, şi, cu aprobarea acestuia,
Serviciul Corp Control este informat cu celeritate despre rezultate.
6. Utilizează, în activitatea desfăşurată, documentele întocmite de alte entităţi cu atribuţii de
audit/control din cadrul TRANSGAZ S.A.
7. Întocmeşte, ca urmare a activităţii specifice desfăşurate, acte de control (rapoarte de
control, informări, procese-verbale de constatare, note, sinteze etc.) şi monitorizează modul
de valorificare ale acestora întocmind în acest sens informări în legătură cu stadiul
îndeplinirii măsurilor aprobate de Directorul General, dacă este cazul.
8. Pentru ducerea la îndeplinire a misiunii de control aflate în desfăşurare, are acces în toate
obiectivele aparţinând TRANSGAZ S.A. care pot contribui la clarificarea aspectelor verificate.
9. Are acces neîngrădit la informaţii şi documente, înscrisuri şi orice alte forme autorizate de
păstrare/arhiva re ale acestora necesare în activităţile desfăşurate.
1O. Monitorizează modul de soluţionare a măsurilor dispuse de autorităţi cu atribuţii de control
din afara societăţii.
11. Efectuează verificări preliminare privind aspectele sesizate şi propune Directorului General,
după caz, declanşarea altor acţiuni/măsuri.
12. Asigură informarea conducerii societăţii, periodic sau la solicitarea acesteia, prin directorul
direcţiei, cu privire la aspectele constatate în urma misiunilor desfăşurate.
13. Propune spre aprobare Directorului General măsuri de remediere a neconformităţilor
constatate în urma misiunilor de control şi urmăreşte modul de implementare a acestora.
14. În urma misiunilor de control efectuate propune, dacă este cazul, măsuri de atragere a
răspunderii disciplinare, contravenţionale, civile sau penale, după caz, a persoanelor găsite
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vinovate de încălcarea prevederilor legale, în conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă
şi legislaţia în vigoare.
15. Propune spre aprobare Directorului General modificarea sau introducerea de noi norme,
rezultate în urma activităţilor specifice de control şi verificare.
16. Urmăreşte menţinerea unui grad înalt de integritate, etică şi morală în activitatea
desfăşurată.

17. Verifică legalitatea activităţilor desfăşurate de entităţile controlate, precum şi existenţa şi
autenticitatea documentelor justificative.
18. Reţine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, documente relevante pentru finalizarea
misiunilor de control.
19. Culege, analizează şi prelucrează documentele/informaţiile în scopul realizării analizelor
relevante în domeniul protecţiei intereselor TRANSGAZ S.A.
20. Colaborează, în baza deciziilor Directorului General, cu alte structuri din cadrul societăţii
sau alte autorităţi competente, la elaborarea rapoartelor solicitate.
21 . Urmăreşte clasarea şi arhivarea documentelor primite şi/sau create conform dispoziţiilor
legale incidente.
22. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces în timpul misiunilo~ de
control.
23. Serviciul Corp Control are competenţă asupra verificării tuturor structurilor, activităţilor
profesionale şi a personalului din cadrul societăţii care au legătură cu activitatea controlată.
24. Participă la programele de perfecţionare profesională şi instruire în domeniul specific de
activitate şi urmăreşte, cu prioritate, realizarea de documentări asupra cadrului normativ
pentru domeniile de competenţă.
1.1. BIROUL VERIFICARE ŞI PREVENIRE

1. Realizează acţiuni de verificare şi control planificate/inopinate, în vederea identificării
neconformităţilor, a operaţiunilor care nu respectă condiţiile de legalitate sau regularitate şi
pot aduce atingere intereselor TRANSGAZ SA.
2. Realizează acţiuni de îndrumare prin metode şi mijloace informative, a tuturor entităţilor
din cadrul societăţii privind neconformităţile sau operaţiunile nelegale constatate, pentru
preîntâmpinarea producerii acestora.
3. Verifică activitatea entităţi lor din cadrul societăţii, inclusiv respectarea condiţiilor tehnice de
calitate prevăzute în Standarde, caiete de sarcini, specificaţii tehnice, norme tehnice.
4. Cercetează sesizările primite în responsabilitatea sa de la nivelul conducerii TRANSGAZ S.A.
privind respectarea prevederilor legale cu privire la activitatăţile desfăşurate în cadrul
TRANSGAZ S.A.
5. Întocmeşte, în funcţie de aspectele constatate, acte de control (rapoarte de control,
informări, procese verbale de constatare etc.) şi monitorizează modul de valorificare a
acestora.
6. Propune măsuri imediate pentru înlăturarea deficienţelor constatate, respectiv formulează
propuneri adecvate constatărilor, urmare a controalelor proprii derulate.
7. Propune acţiuni în conformitate cu legislaţia în vigoare, după caz, împotriva faptelor şi/sau
a persoanelor găsite vinovate de încălcarea prevederilor legale sau a normelor interne ale
TRANSGAZ S.A.
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la realizarea şi finalizarea controalelor/supracontroalelor Serviciului Corp Control,
la solicitarea acestuia.
9. Monitorizează modul de soluţionare a măsurilor dispuse de autorităţi cu atribuţii de control
din afara societăţii.
1O. Întocmeşte propuneri către Serviciul Corp Control cu privire la modificarea sau
introducerea de noi norme, instrucţiuni şi metodologii rezultate în urma activităţilor
specifice de control şi verificare.
11 . Urmăreşte menţinerea unui grad înalt de integritate etică ŞI morală în activitatea

8.

Participă

desfăşurată.

12. Verifică legalitatea activităţilor desfăşurate de entităţile controlate, precum şi existenţa şi
autenticitatea documentelor justificative.
13. Are acces neîngrădit la informaţii şi documente, înscrisuri şi orice alte forme autorizate de
păstrare/arhivare ale acestora necesare în activităţile desfăşurate.
14. Solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de verificare, copii ale documentelor şi/sau alte
documentaţii relevante, precum şi informaţii/explicaţii scrise şi, după caz, note de relaţii din
partea salariaţilor societăţii.
15. Biroul Verificare şi Prevenire are competenţă asupra verificării tuturor structurilor,
activităţilor profesionale şi a personalului din cadrul societăţii care au legătură cu activitatea
controlată .

la programele de perfecţionare profesională şi instruire în domeniul specific de
activitate şi urmăreşte, cu prioritate, realizarea de documentări asupra cadrului normativ
pentru domeniile de competenţă.
17. Urmăreşte clasarea şi arhivarea documentelor primite şi/sau create conform dispoziţiilor
legale incidente.
18. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces în timpul misiunilor de
control.
19. Rezolvă oricare altă sarcină primită de la Şeful Serviciului Corp Control/Director Direcţie
Inspecţie Generală sau de la conducerea companiei.
16.

Participă

1.2. BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
1. Realizează, în conformitate cu HG 1151/2012, controlul financiar de gestiune pentru toate
domeniile de activitate de la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" S.A, cât şi în entităţile
organizatorice ale acesteia.
2. Identifică sarcinile anuale şi semestriale de control financiar de gestiune şi stabileşte:
a . subunităţile, activităţile şi gestiunile ce urmează a fi controlate/verificate;
b. fondul de timp maxim disponibil pentru control.
3. Elaborează, pe baza sarcinilor generale prevăzute în reglementările legale specifice şi a
reglementărilor interne ale societăţii, tematica de control şi programul anual de control,
care se verifică de către şeful Serviciului Corp Control, se vizează de către Directorul
Direcţiei Inspecţie Generală şi se aprobă de Directorul General TRANSGAZ S.A.
4. Verifică modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în actul de control întocmit la verificarea
anterioară.

5.

Verifică

respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa,
integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor deţinute cu orice titlu şi modul
de reflectare a acestora în evidenţa contabilă.
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Verifică

respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri
şi cheltuieli al TRANSGAZ S.A. şi a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
subunităţilor din structura acestuia.
7. Verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al
TRANSGAZ S.A. şi al subunităţilor din componenţă, urmărind:
realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;
gradul de realizare a veniturilor, de efectuarea cheltuielilor şi de obţinere a rezultatului;
realizarea indicatorilor economica-financiari specifici activităţii, la nivelul TRANSGAZ S.A.
şi al subunităţilor acestuia;
realizarea programului de investiţii şi încadrarea în resursele aprobate;
respectarea programelor de reducere a arieratelor şi a stocurilor;
respectarea prevederilor legale şi/ sau a reglementărilor interne în efectuarea
achiziţii lor;
utilizarea conform destinaţiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general
consolidat.
8. Verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de
efectuare al inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
propn1.
9. Verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi
plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament.
1O. Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a
operaţiunilor economica-financiare.
11. Verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea,
circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnicaoperative.
12. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces în timpul controlului
financiar de gestiune.
13. Elaborează analize economica-financiare pentru conducerea societăţii în scopul
fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor.
14. Monitorizează modul de valorificare în termen a constatărilor/măsurilor controlului
financiar de gestiune efectuat prin emiterea dispoziţiilor obligatorii, întocmind în acest sens
informări în legătură cu stadiul îndeplinirii acestora.
15. Întocmeşte dări de seamă şi informări cu privire la activitatea de control financiar de
gestiune conform reglementărilor în vigoare.
16. Participă la realizarea şi finalizarea controalelor/supracontroalelor Serviciului Corp Control,
la solicitarea acestuia.
17. Întocmeşte propuneri către Serviciului Corp Control cu privire la modificarea sau
introducerea de noi norme, instrucţiuni şi metodologii rezultate în urma activităţilor
specifice de control şi verificare.
18. Urmăreşte menţinerea unui grad înalt de integritate etică şi morală în activitatea
desfăşurată.

19. Are acces

neîngrădit

păstrare/arhivare
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caz, în exercitarea acţiunilor de verificare, copii ale documentelor şi/sau alte
relevante, precum şi informaţii/explicaţii scrise şi, după caz, note de relaţii din

salariaţilor societăţii.

la programele de perfecţionare profesională şi instruire în domeniul specific de
activitate şi urmăreşte, cu prioritate, realizarea de documentări asupra cadrului normativ
pentru domeniile de competenţă.
22. Urmăreşte clasarea şi arhivarea documentelor primite şi/sau create conform dispoziţiilor
legale incidente.
23. Realizează misiuni de control financiar de gestiune neplanificate, în baza solicitărilor primite
din partea Serviciului Corp Control/ Director Direcţie Inspecţie Generală şi/sau a conducerii

21.

Participă

societăţii.

în baza deciziilor Directorului General, cu alte structuri din cadrul societăţii
sau alte autorităţi competente, la elaborarea rapoartelor solicitate.
25. Rezolvă oricare altă sarcină primită de la Şeful Serviciului Corp Control/ Director Direcţie
Inspecţie Generală sau de la conducerea companiei.
24.

Colaborează,

2. SERVICIUL ANTIFRAUDĂ ŞI ANTICORUPŢIE
1. Planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de instruire/informare în domeniul preven1n1
săvârşirii faptelor de corupţie destinate personalului societăţii.
2. Realizează/participă la întocmirea documentelor specifice domeniului prevenirii săvârşirii
faptelor de corupţie de către personalul societăţii.
3. Asigură îndeplinirea prevederilor Concepţiei TRANSGAZ S.A. privind activitatea de
prevenire a corupţiei în cadrul societăţii.
4. Iniţiază şi întreţine parteneriate cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale sau alte
organizaţii pentru desfăşurarea de activităţi de prevenire a corupţiei.
5. Elaborează teme specifice de prevenire a corupţiei şi alte materiale, în vederea introducerii
acestora în documentele specifice procesului de formare profesională iniţială şi continuă a
personalului societăţii.
6. Asigură primirea, înregistrarea şi evidenţa documentelor gestionate de Serviciul
Antifraudă şi Anticorupţie.

de sensibilizare a personalului societăţii privind fenomenul corupţiei.
Iniţiază şi participă la iniţierea unor campanii de prevenire pentru conştientizarea de către
personalul societăţii, a cauzelor şi a consecinţelor în cazul implicării în fapte de corupţie.
9. Derulează activităţi de monitorizare şi suport pentru implementarea măsurilor Planului
de Integritate, care cuprind:
- centralizarea şi actualizarea periodică a stadiului implementării inventarului măsurilor
de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei;
- documentarea şi diseminarea de bune practici anticorupţie identificate;
- organizarea misiunilor de evaluare tematică;
- centralizarea incidentelor de integritate, monitorizarea măsurilor preventive adoptate
şi intensificarea activităţilor de prevenire anticorupţie, după caz.
1O. Raportează anual stadiul implementării Planului de Integritate, inventarul măsurilor de
transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei şi incidentele de integritate către
Direcţia Corp Control Ministru - Serviciul Antifraudă, Anticorupţie, care va întocmi

7.
8.

Realizează acţiuni
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Raportul centralizat, ce va fi transmis către Secretariatul Tehnic al Strategiei Naţionale
Anticorupţie din cadrul Ministerului Justiţiei .
11 . Participă la misiuni de control pe domeniile specifice de activitate, la solicitarea Directorului
Direcţiei Inspecţie Generală .

12. Întocmeşte propuneri către Directorul Direcţiei Inspecţie Generală cu privire la modificarea
sau introducerea de noi norme, instrucţiuni şi metodologii, rezultate în urma activităţilor
specific.
13. Urmăreşte menţinerea unui grad înalt de integritate, etică şi morală în activitatea
desfăşurată.

14. Verifică legalitatea activităţilor desfăşurate de entităţile controlate, precum şi existenţa şi
autenticitatea documentelor justificative.
15. Colaborează, în baza deciziilor Directorului General, cu alte structuri din cadrul societăţii sau
alte autorităţi competente, la elaborarea rapoartelo r solicitate.
16. Urmăreşte clasarea şi arhivarea documentelor primite şi/sau create, conform dispoziţiilor
legale incidente.
17. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces în timpul misiunilor de
control.
18. Participă la programele de perfecţionare profesională şi instruire în domeniul specific de
activitate şi urmăreşte cu prioritate, realizarea de documentări asupra cadrului normativ
pentru domeniile de competenţă .
19. Rezolvă oricare altă sarcină primită de la Directorul Direcţiei Inspecţie Generală sau de la
conducerea companiei.
20. Realizează următoarele activităţi, împreună cu reprezentanţii tuturor entităţilor TRANSGAZ
S.A. care fac parte din Grupul de Lucru pentru prevenirea corupţiei :
Identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie;
Evaluarea riscurilor de corupţie;
Urmărirea implementării măsurilor de prevenire si control al riscurilor de corupţie;
Monitorizarea şi revizuirea riscu rilor de corupţie;
În urma revizuirii riscurilor de co rupţie propune măsuri în consecinţă .
21. Întocmeşte şi actualizează Raportul privind riscurile şi vulnerabilităţile la corupţie în
activitatea TRANSGAZ S.A.
22. Realizează misiuni de reevaluare anuală sau ori de câte ori se impune, cu aprobarea ori din
dispoziţia conducerii societăţii, respectiv la solicitarea ori în colaborare cu entităţile
societăţii.

23. Întocmeşte rapoarte anuale de monitorizare în vederea evaluării impactulu i aplicării
metodologiei, a stadiului de implementare a măsurilor de prevenire şi control al
riscurilor de corupţie.

SECŢIUNEA

7

.

DIRECTIA JURIDICĂ
Direcţia Juridică

Administrare

şi

contribuie la îndeplinirea obiectivelor SNTGN "TRANSGAZ" S.A. din Planul de
Planul de Management în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor legislative ale
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cadrului de reglementare naţional şi european privind activitatea societăţii, implementarea
prevederilor legale incidente activităţii , respectiv conformitatea cu acestea şi participă la
activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative şi a altor acte administrative emise în
domeniul de activitate al societăţii.
Direcţia Juridică are atribuţii şi răspunde în următoarele domenii:
- Avizare şi contrasemnare acte cu caracter juridic:
o contracte, acte adiţionale, memorandumuri, acorduri, orice tip de convenţie care
angajează din punct de vedere juridic TRANSGAZ S.A. în relaţiile cu terţii;
o cereri de chemare în judecată, contestaţii, notificări, întâmpinări , note de şedinţă ,
clarificări şi alte documente ce sunt trimise către instanţele de judecată şi/sau
organele de control ale aparatului de stat;
o referate ce urmează a fi supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului de Administraţie şi
Adunării Generale a Acţionarilor, cu privire la legalitatea temeiului pentru care sunt
prezentate în Consiliul de Administraţie şi Adunarea Generală a Acţionarilor.
Asistenţă şi consultanţă juridică:

la redactarea şi/sau negocierea unor documente
interne şi internaţionale (acorduri, înţelegeri, memorandumuri, protocoale, ş.a.) în
care TRANSGAZ S.A. este parte şi/sau care au incidenţă asupra activităţii societăţii;
o asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică a TRANSGAZ S.A. în soluţionarea
litigiilor, inclusiv prin mediere sau alte proceduri legale;
o asista re şi reprezentare juridică a TRANSGAZ S.A. în faţa instanţelor judecătoreşti şi a
altor organe cu activitate jurisdicţională, autorităţilor publice, organelor
administraţiei de stat, organelor de urmărire penală, executorilor judecătoreşti,
birou rilor notariale, în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, precum şi în
raporturile cu persoanele fizice şi juridice;
o obţinerea şi punerea în executare a titlurilor executarii şi efectuarea
actelor/demersurilor necesare în toate formele de executare silită prevăzute de
Codul de procedură civilă şi de alte dispoziţii legale aplicabile în materie;
Redactare documente şi monitorizare a cadrului legislativ:
o redactarea documentelor juridice şi emiterea de opinii juridice/puncte de vedere
privind legalitatea unor acte, fapte, operaţiuni, tranzacţii şi/sau documente cu
caracter juridic;
o redactarea proiectelor de acte normative de interes pentru TRANSGAZ S.A., în
colaborare cu departamentele de specialitate din cadrul societăţii;
o monitorizarea cadrului legislativ şi iniţierea de acţiuni de perfecţionare a acestuia în
conformitate cu realităţile specifice pieţii gazelor naturale (demersuri privind
modificarea, adaptarea cadrului legislativ naţional şi elaborare de acte normative)
Organizarea şi coordonarea activităţii juridice.
o

asistenţă şi consultanţă juridică

1. SERVICIUL AVIZARE ŞI CONSULTANŢĂ JURIDICĂ
Serviciul Avizare şi Consultanţă Juridică este în subordinea Directorului Direcţiei Juridice şi are
următoarele atribuţii şi responsabilitaţi:

1.

Asigură consultanţă juridică, departamentelor/direcţiilor/compartimentelor funcţionale

structura

din

societăţii.
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fază

pentru legalitate documentele prin care se poate angaja
răspunderea juridică a TRANSGAZ S.A., avizul final fiind dat de către directorul Direcţiei
Juridice/Directorul adjunct al direcţiei:
decizii, regulamente, instrucţiuni, referate, norme şi proceduri interne, specifice activităţii
TRAN SGAZ S.A.;
contracte de natură comercială, civilă, financiar- bancară, de asigurări şi orice alte
contracte pentru realizarea obiectului de activitate al TRANSGAZ S.A.;
adresele şi corespondenţa contractuală transmisă operatorilor economici/profesionişti/
instituţii publice cu care TRANSGAZ S.A. se află în situaţii litigioase sau potenţia l
litigioase.
3. Avizează şi semnează pentru Direcţia Juridică:
contractele individuale de muncă ale salariaţilor societăţii, actele de modificare şi
încetare a CIM, precum şi actele care stau la baza înscrieri lor în dosarele de personal ale
salariaţilor;

contractele de transport cu utilizatorii de reţea ai TRANSGAZ S.A.;
contractele încheiate de TRANSGAZ S.A. privind organizarea de cursuri de

pregătire

profesională .

4.

Asigură consultanţă, asistenţă şi

reprezentare

juridică

pentru negocierea şi încheierea
din cadrul TRANSGAZ S.A., a celor
în raporturi patrimoniale, precum şi a

contractelor întocmite de entităţile funcţionale
prezentate de partenerii cu care societatea intră
Contractului Colectiv de Muncă .
5. Redactează documente cu caracter juridic şi emite opinii juridice privind legalitatea unor
acte, operaţiuni, tranzacţii şi/sau documente cu caracter juridic.
6. Asigură înregistrarea în Registrul Comerţului
menţiunilor privind modificarea Actului
Constitutiv al TRANSGAZ S.A., membrii Consiliului de Administraţie, directorul general,
auditorul financiar şi orice alte menţiuni prevăzute de lege şi ţine evidenţa tuturor
modificărilor la Actul Constitutiv.
7. Semnalează conducerii Direcţiei Juridice a TRANSGAZ S.A. cazurile de aplicare neconformă
sau neuniformă a actelor normative sau a deciziilor emise de directorul general prezentând
propuneri corespunzătoare atunci când iau act de acestea.
8. Ţine evidenţa şi păstrează exemplarul original al deciziilor emise de directorul general.
9. Ţine evidenţa registrelor specifice profesiei de consilier juridic în conformitate cu
prevederile legale, ale Statutului profesiei precum şi a altor registre prevăzute de
reglementările specifice TRANSGAZ S.A. (Registrul de avize, Registrul de decizii etc.).
1O. Colaborează împreună cu departamentele de specialitate la elaborarea regulamentelor
specifice activităţii TRANSGAZ S.A. (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare,
Regulamentul Intern etc.).
11 . Duce la îndeplinire orice alte dispoziţii legale date spre rezolvare de directorul Direcţiei
Juridice.

a

2. SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS
Serviciul Juridic şi Contencios este în subordinea Directorului Direcţiei Juridice ŞI are
următoarele atribuţii şi responsabilitati:
1. Asistă şi reprezintă TRANSGAZ S.A. în soluţionarea litigiilor inclusiv prin mediere sau prin
alte proceduri prealabile prevăzute de lege.
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depune în termen cererile de chemare în judecată, întâmpinările, plângerile,
contestaţiile, memoriile, şi alte acte procedurale, analizează oportunitatea şi promovează
căile de atac stabilite de lege, cererile de executare silită şi orice alte acte cu caracter
jurisdicţional sau procedural în dosarele în care TRANSGAZ S.A. este parte.
3. Asistă şi reprezintă juridic TRANSGAZ S.A. în faţa organelor administraţiei de stat,
instanţelor judecătoreşti, instanţelor de arbitraj, a altor organe cu activitate jurisdicţională, a
organelor de urmărire penală, executorilor judecătoreşti, birourilor notariale, mediatorilor,
formelor de exercitare a avocaturii, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice,
în cauzele în care TRANSGAZ S.A. este parte.
4. Reprezintă şi apără interesele TRANSGAZ S.A. în soluţionarea conflictelor de muncă de
către organele competente.
5. Obţine titlurile executarii şi efectuează actele necesare în vederea punerii în executare silită,
în toate formele prevăzute de Codul de procedură civilă şi de alte dispoziţii legale aplicabile
în materie şi notifică Departamentului Economic şi/sau departamentelor/direcţiilor de
resort actele judiciare şi extrajudiciare şi actele de procedură specifice fiecărei etape de
executare silită.
6. Participă la soluţionarea, pe cale amiabilă, a unor situaţii litigioase dintre TRANSGAZ S.A. şi
beneficiarii/furnizorii acesteia şi acordă asistenţă şi consultanţă juridică la soluţionarea
contestaţiilor privind achiziţiile publice pentru lucrări, produse şi servicii.
7. Redactează acte juridice, emite avize juridice la solicitarea directorului direcţiei sau
întocmeşte Raportul de neavizare în cazul neconcordanţei actului juridic supus avizării cu
normele legale.
8. Ţine evidenţa procedurii de mediere în soluţionarea litigiilor, a Registrului General de
Evidenţă a litigiilor TRANSGAZ S.A., a termenelor fixate pentru îndeplinirea etapelor
procedurale, precum şi a registrelor specifice profesiei de consilier juridic, în conformitate
cu prevederile legale, a Statutului profesiei şi a reglementărilor interne ale TRANSGAZ S.A.
9. Verifică legalitatea actelor primite spre avizare.
1O. Propune împreună cu Departamentul Economic trecerea pe costuri a pagubelor suportate
de societate stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabile.
11. Ţine evidenţa:
Registrului unic al cauzelor pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de
2.

Redactează şi

jurisdicţie;

Termenelor de judecată prin Agenda de termene;
Registrului cauze executare silită;
Registrelor specifice profesiei de consilier juridic în conformitate cu prevederile legale,
Statutul profesiei şi activitatea specifică Serviciului Juridic şi Contencios.
12. Înregistrează şi urmăreşte evidenţa termenelor de judecată pentru îndeplinirea etapelor
procedurale în dosarele repartizate.
13. Întocmirea rapoartelor privind dezbaterile în şedinţele de judecată.
14. Asigură secretariatul Comisiei interne constituite în temeiul Legii privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
15. Semnalează directorului Direcţiei Juridice cazurile de aplicare neconformă sau neuniformă a
actelor normative sau a deciziilor emise de directorul general însoţite de propuneri
corespunzătoare .
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16. Întocmeşte săptămânal situaţia litigii lor aflate pe rolul instanţelor şi o transmite către
directorul direcţiei.
17. Duce la îndeplinire orice alte dispoziţii legale date spre rezolvare de directorul Direcţiei
Juridice.

3. COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS- EXPLOATĂRI TERITORIALE ŞI
SUCURSALA

Compartimentul Juridic şi Contencios din exploatările teritoriale şi Sucursala Mediaş este în
subordinea directorului Direcţiei Juridice/ care are drept de control asupra activităţii
consilierilor juridici încadraţi în exploatările teritoriale/sucursală. Desfăşurarea de activităţi/ pe
care le implică îndeplinirea oricăreia dintre atribuţiile prevăzute mai jos se realizează în baza
mandatului acordat de directorul general sau/ după caz/ dispozitiei di rectorului Direcţiei
Juridice/directorului Exploatării Teritoriale/Sucursalei.
1. Acordă asistenţă şi consultanţă juridică exploatării teritoriale/sucursalei la solicitarea
adresată de conducerea exploatării/sucursalei şi a directorului Direcţiei Juridice.
2. Întocmeşte
lucrări
cu
caracter juridic
care
privesc
activitatea
exploatării
teritoriale/sucursalei/ precum şi alte lucrări similare repartizate de directorul Direcţiei
Juridice.
3. Reprezintă şi apără interesele TRANSGAZ S.A. în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor
organe cu activitate jurisdicţională/ organelor administraţiei de stat organelor de urmărire
penală/ executorilor judecătoreşti/ birourilor notariale/ mediatorilor/ în cadrul oricăror
proceduri prevăzute de lege/ precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice în care
TRANSGAZ S.A. este parte/ în baza mandatului primit din partea directorului general.
4. Obţine titlurile executarii şi le transmite Direcţiei Juridice în vederea luării măsurilor de
executare silită în condiţiile legii.
5. Avizează pentru legalitate documentele care pot angaja răspunderea juridică a exploatării
teritoriale/ sucursalei:
decizii/ circulare/ contracte şi orice alte acte emise de exploatările teritoriale/sucursală în
limitele competenţelor acordate de către TRANSGAZ S.A.;
măsurile ce urmează a fi adoptate de conducerea exploatării teritoriale/sucursalei
precum şi orice alte acte care pot angaja direct sau indirect răspunderea acesteia;
contractele individuale de muncă ale salariaţilor exploatării teritoriale/sucursalei;
actele cu privire la încheierea/ modificarea şi încetarea contractelor individuale de
muncă/ precum şi sancţionarea salariaţilor exploatării teritoriale/sucursalei;
actele care stau la baza înscrieri lor în dosarele de personal ale salariaţilor.
6. Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea exploatării
teritoriale/sucursalei şi întocmeşte Raportul de neavizare în cazul neconcordanţei actului
juridic supus avizării cu normele legale.
7. Ţine evidenţa :
- proceselor în curs de judecare repartizate în baza împuternicirii de reprezentare;
- termenelor de judecată pentru îndeplinirea etapelor procedurale în dosarele repartizate;
- intrărilor şi ieşirilor de corespondenţă juridică numerotate şi datate;
- registrelor specifice profesiei de consilier juridic prevăzute de legislaţia în vigoare/
Statutul profesiei şi reglementările interne ale TRANSGAZ S.A.
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8. Înregistrează şi urmăreşte evidenţa termenelor de judecată pentru îndeplinirea etapelor
procedurale în dosarele repartizate.
9. Întocmirea rapoartelor privind dezbaterile în şedinţele de judecată.
1O. Participă la solicitarea conducerii societăţii la acţiunile de control exercitate de organele
abilitate de lege şi formulează un punct de vedere juridic asupra actelor întocmite cu acest
prilej.
11 . Urmăreşte publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, a actelor normative
relevante/de interes în activitatea exploatării teritoriale/sucursalei şi informează în scris,
conducerea exploatării teritoriale/sucursalei şi structurile funcţionale ale acesteia cu privire
la adoptarea acestora.
12. Semnalează directorului Direcţiei Juridice cazurile de aplicare neconformă sau neuniformă a
actelor normative sau a deciziilor emise de directorul general însoţite de propuneri
corespunzătoare .

13. Întocmeşte şi transmite directorului Direcţiei Juridice, următoarele documente:
Raportul de activitate privind dezbaterile la termenul de judecată ;
Raportul trimestrial şi anual privind activitatea desfăşurată la nivelul exploatării
teritoriale/sucursalei;
orice alte documente/informări solicitate de către directorul direcţiei, în condiţiile şi
limitele impuse de legislaţia în vigoare şi reglementările interne ale TRANSGAZ S.A.
14. Duce la îndeplinire orice alte dispoziţii legale date spre rezolvare de directorul Direcţiei
Juridice.
4. SERVICIUL JURIDIC PROIECTE SPECIALE
Serviciul Juridic Proiecte Speciale este în subordinea Directorului adjunct al Direcţiei Juridice şi
are următoarele atribuţii şi responsabilitati:
1. Acordă asistenţă şi consultanţă juridică în ceea ce priveşte proiectele cu un grad ridicat de
dificultate, desemnate de către Directorul General al TRANSGAZ S.A./Consiliul de
Administraţie şi/sau de directorul Direcţiei Juridice, drept Proiecte Speciale.
2. Asigură consultanţă, asistenţă şi reprezentare în relaţiile cu autorităţile de reglementare,
instituţiile publice, organele administraţiei publice, notari publici şi persoane fizice ŞI
juridice române sau străine, cu privire la Proiectele Speciale.
3. Redactează acte juridice, emite avize, la solicitarea Directorului/Directorului Adjunct al
Direcţiei Juridice sau întocmeşte Raportul de neavizare în cazul neconcordanţei actului
juridic supus avizării cu dispoziţiile legale cu privire la Proiectele Speciale.
4. Avizează pentru legalitate decizii, regulamente, inst r ucţiuni, specifice activităţii TRANSGAZ
S.A. şi orice alte documente cu caracter juridic ce privesc Proiectele Speciale.
5. Semnalează Directorului/Directorului Adjunct al Direcţiei Juridice cazurile de aplicare
neuniformă a actelor normative şi a deciziilor directorului general.
6. Duce la îndeplinire orice alte activităţi, îndatoriri legale date spre rezolvare de directorul
Direcţiei Juridice.
4.1. BIROUL JURIDIC NEGOCIERI PROIECTE
1. Acordă consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru negocierea, redactarea
proiectelor de contracte, acte adiţionale, adrese/corespondenţă, în vederea desfăşurării în
condiţii optime pentru TRANSGAZ S.A., a proiectelor cu un grad ridicat de dificultate,
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directorul Direcţiei Juridice, directorul general al TRANSGAZ
administraţie drept proiecte speciale.
Asigură consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru:
redactarea, negocierea şi încheierea acordurilor cu entităţile naţionale şi internaţionale
în cadrul Proiectelor Speciale;
redactarea, negocierea şi încheierea memorandum-urilor cu entităţile naţionale şi
internaţionale reprezentând Proiecte Speciale;
redactarea, negocierea şi încheierea contractelor de finanţare cu organisme române şi
internaţionale reprezentând Proiecte Speciale;
redactarea, negocierea şi încheierea de contracte cu case de avocatură româneşti şi
străine în cadrul Proiectelor Speciale;
Acordă consultanţă privind asocierea în condiţiile legii a TRANSGAZ S.A. cu persoane
juridice şi fizice române şi străine ca fiind Proiect Speciale.
Colaborează cu Serviciul Juridic Analiză Reglementări Piaţa Gazelor Naturale, la elaborarea
cadrului normativ specific sectorului de gaze naturale, cu propuneri, observaţii şi comentarii
la proiectele de acte normative, în măsura în care aceste observaţii, propuneri sau
comentarii privesc chestiuni legate de optimizarea derulării Proiectelor Speciale.
Semnalează Directorului Direcţiei Juridice şi Directorului Adjunct al direcţiei şi/sau Şefului
Serviciului Juridic Proiecte Speciale, cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative
incidente în derula rea Proiectelor Speciale, făcând propuneri corespunzătoare .
Participă împreună cu departamentele/direcţiile/serviciile din structura societăţii la
elaborarea proiectelor de acte normative care privesc activitatea TRANSGAZ S.A.
Duce la îndeplinire orice alte activităţi, îndatoriri legale date spre rezolvare de directorul
Direcţiei Juridice.
desemnate de
S.A./Consiliul de

2.

3.
4.

5.

6.
7.
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către

5. SERVICIUL JURIDIC ANALIZA REGLEMENTĂRI PIAŢA GAZELOR NATURALE
Serviciul Juridic Analiză Reglementări Piaţa Gazelor Naturale este în subordinea Directorului
adjunct al Direcţiei Juridice şi are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
1. Asigură asistenţă şi consultanţă juridică în relaţia cu marii participanţi la piaţa gazelor
naturale în ce priveşte Proiectele Speciale.
2. Semnalează directorului Direcţiei Juridice şi/sau Directorului Adjunct al direcţiei cazurile de
aplicare neconformă sau neuniformă a actelor normative sau a deciziilor emise de
directorul general însoţite de propuneri corespunzătoare.
3. Acordă asistenţă şi consultanţă juridică la elaborarea şi/sau derula rea Acordurilor încheiate
pentru operarea punctelor de interconectare cu ţările vecine, membre şi non membre UE,
memorandumurilor încheiate cu diverse entităţi naţionale sau internaţionale, la solicitarea
conducerii societăţii.
4. Studiază şi analizează practicile şi reglementările existente în statele membre UE în legătură
cu activitatea de transport gaze naturale şi formulează propuneri de armonizare a legislaţiei
interne.
5. Colaborează cu departamentele/direcţiile/serviciile din structura societăţii la implementarea
reglementărilor europene, inclusiv în ceea ce priveşte Codul reţelei, şi procedurile prevăzute
de al Treilea Pachet Energetic, precum şi orice alte reglementări europene cu incidenţă în
activitatea TRANSGAZ S.A.
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cu departamentele/direcţiile/serviciile din structura societăţii, la elaborarea
cadrului normativ specific sectorului de gaze naturale, cu propuneri, observaţii şi comentarii
la proiectele de acte normative, în măsura în care aceste observaţii, propuneri sau
comentarii privesc chestiuni legate de optimizarea derulării Proiectelor Speciale.
7. Analizează împreună cu departamentele/direcţiile/serviciile de resort corelările între
prevederile Codului reţelei şi conţinutul altor reglementări din sectorul gazelor naturale.
8. Participă la întâlnirile de lucru organizate de ANRE în vederea discutării propunerilor de
reglementare.
9. Înaintează propuneri privind modificarea Actului Constitutiv al TRANSGAZ S.A. şi elaborarea
împreună cu departamentele/direcţiile de resort a materialelor referitoare la aceste
probleme, în vederea supunerii spre avizare/aprobare Consiliului de Administraţie /Adunării
Generale a Acţionarilor.
1O. Avizează juridic în primă fază referatele supuse spre avizare Consiliului de Administraţie
şi/sau spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, avizul final fiind dat de către
Directorul Direcţiei Juridice.
11. Participă la solicitarea Directorului Direcţiei Juridice, Directorului Adjunct al Direcţiei
Juridice la elaborarea cadrului normativ specific sectorului de gaze naturale, cu propuneri,
observaţii şi comentarii la proiectele de acte normative, în măsura în care aceste observaţii,
propuneri sau comentarii privesc chestiuni legate de optimizarea derulării Proiectelor
Speciale.
12. Participă împreună cu departamentele/direcţiile/serviciile din structura societăţii la
elaborarea proiectelor de acte normative care privesc activitatea TRANSGAZ S.A.
13. Analizează, formulează observaţii şi propuneri de modificare asupra tuturor propunerilor de
reglementări ale TRANSGAZ S.A. şi acordă avizul de legalitate asupra acestora.
14. Formulează observaţii, propuneri de modificare a proiectelor de acte normative emise de
autorităţile publice centrale, cu incidenţă asupra activităţii TRANSGAZ S.A.
15. Asigură evidenţa ordinelor, instrucţiunilor emise de autoritatea publică tutelară/ministerul
de resort pentru energie, care au legătură cu obiectul de activitate al TRANSGAZ S.A.
Avizează şi ţine evidenţa tuturor protocoalelor de cooperare, acorduri, memorandumuri
etc. ale TRANSGAZ S.A, cu excepţia celor care sunt specific în sarcina altor structuri
organizatorice.
16. Redactează acte juridice, emite avize, întocmeste Raportul de neavizare în cazul
neconcordanţei actului juridic supus avizării cu dispoziţiile legale, cu privire la Proiectele
Speciale.
17. Duce la îndeplinire orice alte activităţi, îndatoriri legale date spre rezolvare de Directorul
Direcţiei Juridice.
6.

Colaborează

SECŢIUNEA

8

DEPARTAMENTUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE
Departamentul Organizare, Resurse Umane elaborează şi aplică politica de resurse umane în
conformitate cu Planul de Administrare şi Planul de Mangement al SNTGN "TRANSGAZ" S.A.,
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de asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane, precum
în domeniul muncii şi protecţiei sociale în cadrul societăţii.

şi

de

legislaţiei

Departamentul Organizare, Resurse Umane are atribuţii şi responsabilităţi în următoarele
domenii:
• Administrarea personalului
• Administrarea drepturilor salariale
• Organizarea activităţii şi a muncii
• Normarea muncii şi a personalului angajat
• Planificarea şi urmărirea cheltuielilor cu personalul
• Gestionarea relaţiilor cu partenerii sociali
• Dezvoltarea profesională a personalului angajat
• Managementul carierei angajaţilor
• Administrarea spaţiilor de refacere a capacităţii de muncă şi instruire profesională
• Gestionarea contractelor de mandat ale directorului general şi administratorilor
• Stabilirea şi monitorizarea indicatorilor de performanţă manageriali.

Principalele atribuţii
departamentului:

şi responsabilităţi

ale

entităţi/ar funcţionale

subordonate directorului

1. SERVICIUL ADMINISTRARE RESURSE UMANE
1. Verifică şi certifică îndeplinirea condiţiilor legale de către personalul propus pentru
angajare în cadrul departamentelor, direcţiilor şi compartimentelor independente din
TRANSGAZ S.A., precum şi a personalului de conducere al exploatărilor teritoriale.
2. Colaborează cu A.J.O.F.M., Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Casele Teritoriale de Pensii,
în probleme de resurse umane, posturi vacante, drepturi acordate personalului angajat etc.
3. Asigură organizarea şi desfăşurarea concursurilor, examenelor şi interviurilor pentru
ocuparea posturilor vacante, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în
vigoare şi a legislaţiei specifice.
4. Întocmeşte dosarul de personal al salariaţilor încadraţi în departamente, direcţii/
compartimente independente de la sediul societăţii şi conducerea exploatărilor teritoriale,
dosar ce cuprinde documentele specifice de la angajare până la încetarea Contractului
Individual de Muncă.
5. Ţine evidenţa actelor privind deducerile personale şi a persoanelor aflate în întreţinerea
salariaţilor.

6. Întocmeşte contractele individuale de muncă pentru salariaţii care se angajează la sediul
societăţii.

7. Întocmeşte referatele de definitivare pe post a salariaţilor de la sediul societăţii, la
propunerea entităţilor organizatorice din care fac parte, precum şi pentru personalul de
conducere al exploatărilor teritoriale.
8. Întocmeşte deciziile de sancţionare, suspendare sau încetare a contractului individual de
muncă pentru personalul din cadrul departamentelor, direcţiilor şi compartimentelor
independente, precum şi pentru personalul de conducere al exploatărilor teritoriale.
9. Întocmeşte actele adiţionale la Contractele individuale de muncă pe care le gestionează.
1O. Întocmeşte acte adiţionale pentru salariaţii de la sediul societăţii şi pentru personalul de
conducere al exploatărilor teritoriale care participă la programele de formare, reconversie
şi perfecţionare profesională.
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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11. Gestionează baza de date a personalului încadrat în departamente, direcţii ŞI
compartimente independente de la nivelul societăţii, în sistemul MAIS.
12. Gestionează drepturile de concediu de odihnă şi concediu suplimentar acordat salariaţior
încadraţi la sediul societăţii prin MAIS şi întocmeşte listele care se difuzează
compartimentelor cu atribuţii specifice.
13. Gestionează baza de date din sistemul REVISAL, asigură întreţinerea şi transmiterea datelor
la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru personalul încadrat în departamente, direcţii şi
compartimentele independente de la sediul societăţii.
14. Întocmeşte liste cu salariaţii societăţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pe
perioade de 5, 1O, 15 ani.
15. Întocmeşte dosarele salariaţilor care îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform
legislaţiei în vigoare.
16. Întocmeşte şi difuzează compartimentelor implicate comunicări cu pnv1re la toate
modificările apărute în statutul salariaţilor societăţi i pentru personalul angajat la sediul
societăţii şi personalul de conducere al exploatărilor teritoriale.
17. Eliberează la cererea titularului toate documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului, angajat sau fost angajat al societăţii. Asigură confidenţialitatea datelor cu
caracter personal ale salariatului.
18. Urmăreşte aplicarea criteriilor de încadrare şi promovare în funcţie de pregătirea
profesională, competenta şi calităţile personale ale angajaţilor.
19. Îndrumă activitatea de resurse umane din cadrul exploatărilor teritoriale.
20. Identifică, în baza adreselor emise de terţi, salariaţii din cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
pentru care se solicită aplicarea unei popriri şi transmite pentru punere în aplicare către
compartimentele de resort.
21. Rezolvă cererile adresate societăţii având ca obiect activitatea de resurse umane.
22. Întocmeşte, în baza propunerii făcute de către departamentul/direcţia de specialitate,
decizia de numire a gestionarului şi o difuzează tuturor serviciilor implicate în aplicarea
acesteia, precum şi angajatului care a primit atribuţii de gestiune.
23. Întocmeşte şi completează baza de date pentru disponibilizări, plecări voluntare la
propunerea conducerii societăţii, a entităţilor organizatorice sau a cererii salariaţilor.
24. Întocmeşte dosarul de disponibilizare/plecare voluntară al salariatului conform legislaţiei
specifice.
25. Pune în aplicare prevederile cuprinse în Hotărârile Consiliului de Administraţie al SNTGN
"TRANSGAZ" S.A. referitoare la modificarea structurii organizatorice a societăţii.
26. Aplică orice modificare apărută în legislaţia muncii referitoare la activitatea specifică.
27. Asigură secretariatul Comisiilor de cercetare disciplinară constituite la nivelul SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.- sediu, întocmind şi Procesul verbal de finalizare al cercetării disciplinare.
28. Asigură suport legal pentru obţinerea formularului A 1 pentru salariaţii societăţii detaşaţi la
organisme internaţionale la care SNTGN "TRANSGAZ" SA este membru.
29. Asigură suport de specialitate, în aria de competenţă proprie compartimentului, la toate
solicitările primite pentru realizarea proiectelor internaţionale dezvoltate de SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.
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2. SERVICIUL SALARIZARE
1. Aplică, urmăreşte şi ia masuri pentru respectarea prevederilor Contractului colectiv de
muncă în vigoare cu privire la salarizare, timpul de muncă şi timpul de odihnă, protecţia
socială a angajaţilor, în care sens:
a. urmăreşte aplicarea reglementărilor legale privind salarizarea şi întocmeşte materialele
specifice în acest domeniu:
1.
propune drepturile salariale la angajare, la schimbarea locului sau a condiţiilor de
muncă, la trecerea pe o altă funcţie/meserie sau ori de cîte ori se impune acest lucru;
ii. urmăreşte aplicarea corectă a prevederilor legale privind elementele sistemului de
salarizare pentru personalul de la sediul societăţii, exploatări teritoriale şi sucursală;
b. verifică, calculează şi avizează cererile de ajutoare sociale ale angajaţilor, precum şi
solicitările de acordare a unor zile libere plătite sau fără plată prevăzute în Contractul
Colectiv de Muncă;
c. întocmeşte documentaţia necesară pentru acordarea adaosurilor şi cadourilor prevăzute
în Contractul Colectiv de Muncă;
d. întocmeşte documentaţia necesară pentru acordarea de premii;
e. analizează şi avizează documentele justificative privind compensarea/plata orelor
suplimentare prestate de salariaţi;
f. verifică şi avizează cererile salariaţilor pentru decontarea cheltuielilor de transport de la
domiciliu la locul de muncă;
g. ţine evidenţa, controlează şi analizează evoluţia salariului mediu şi a sporurilor acordate
angajaţilor, precum şi evoluţia elementelor salariale în total câştig mediu/salariat la nivel
TRANSGAZ S.A.
2. Calculează şi realizează repartizarea individuală a fondului de participare la profit a
angajaţilor.

3. Întocmeşte documentaţia necesară pentru negocierile salariale colective.
4. Elaborează proiecte de grile de salarizare cuprinzând coeficienţii de ierarhizare şi salarii de
bază brute lunare şi orare pentru negocierile la Contractul Colectiv de Muncă.
5. Calculează şi comunică zilele de concediu suplimentar care se acordă salariaţilor de la
sed iul societăţii şi exploatări teritoriale/sucursală .
6. Întocmeşte studii şi proiecte de politică salarială (eliminare/comasare/adaugare/modificare
sporuri şi alte elemente salariale).
7. Întocmeşte situaţia lunară a mişcării forţei de muncă la nivelul societăţii.
8. Întocmeşte situaţii de personal care cuprind drepturile salariale ale angajaţilor (Stat de
funcţii cu salariile de bază şi sporuri).
9. Elaborează instrucţiuni şi precizări necesare în vederea aplicării corecte ŞI unitare a
sistemului de salarizare în cadrul TRANSGAZ S.A.
1O. Întocmeşte raportări statistice trimestriale, semestriale şi anuale pentru INS.
11 . Analizează, calculează compensaţi i le şi validează cererile de plecări voluntare ŞI tine
evidenţa acestora în vederea încad rării în fondurile alocate prin BVC.
12. Calculează lunar provizionul pentru participarea angajaţilor la profit.
13. Face propuneri privitoare la modificări ale unor prevederi din Contractul Colectiv de Muncă
în concordanţă cu modificările legislative apărute şi/sau cu necesităţile politicii de personal
ale companiei; colaborează cu Serviciul Organizare la completarea nomenclatoarelor de
funcţii specifice activităţii societăţii .
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14. Întocmeşte documentaţia necesară pentru achiziţionarea prin licitaţie publică a serviciilor
actuariale.
15. Gestionează contractul de servicii privind calculul pe baze actuariale a beneficiilor
salariaţilor la pensionare (realizarea bazelor de date şi a informaţiilor necesare solicitate de
către furnizorul de servicii).
16. Întocmeşte documentaţia necesară pentru achiziţionarea prin licitaţie publică a serviciilor
de furnizare tichete de masă .
17. Gestionează contractul de servicii privind achiziţionarea de tichete de masă pentru
personalul salariat; (calcul lunar de necesar tichte de masă pentru salariaţii TRANSGAZ S.A.,
emitere comandă spre firma prestatoare î mpreună cu repartizarea pe locaţii a acestora) .
18. Asigură suport de specialitate, în aria de competenţă proprie compartimentului, la toate
solicitările primite pentru realizarea proiectelor internaţionale dezvoltate de SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.
SECŢIUNEA

8.1
DIRECŢIA

ORGANIZARE

ŞI

PLANIFICARE RESURSE UMANE

Direcţia

Organizare şi Planificare Resurse Umane asigură îndeplinirea obiectivelor ce îi revin
societaţii privind organizarea activităţii, normarea muncii, planificarea şi urmăr i rea cheltuielilor
cu personalul, precum şi gestionarea relaţiilor cu partenerii sociali.

Principalele

atribuţii şi responsabilităţi

ale

entităţilor funcţionale

subordonate directorului

direcţiei:

1. SERVICIUL ORGANIZARE
1. Apli .că hotărârile guvernamentale sau măsurile stabilite de autoritatea publică tutelară cu
privire la programele de restructurare/reorganizare a SNTGN JRANSGAZ" S.A.
2. Elaborează, împreună
cu
conducerea
executivă
a societăţii,
propuneri
de
înfiinţare/desfiinţare de structuri/entităţi organizatorice şi le supune spre aprobare
Consiliului de Administraţie .
3. Participă la întocmirea documentaţiilor privind înfiinţarea/desfiinţarea sucursalelor sau
subunităţilor acestora.
4. Întocmeşte/actualizează normele de structură pentru constituirea entităţilor organizatorice
din cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare şi
rezultatele activităţii desfăşurate şi urmăreşte aplicarea acestora în cadrul societăţii .
5. Întocmeşte/actualizează, împreună cu entităţile funcţionale din cadrul Departamentului
Organizare, Resurse Umane, Nomenclatorul intern al funcţiilor şi meseriilor din SNTGN
"TRANSGAZ" S.A., care se aprobă de către directorul general al societăţii .
6. Elaborează, împreună cu conducerea executivă a societăţii, propuneri privind modificarea
obiectului secundar de activitate al SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
7. Elaborează propuneri de modificare/actualizare a competenţelor sucursalelor pe domenii
de activitate (economic, comercial, tehnic, financiar, administrativ, juridic etc.) în vederea
real i zării obiectului de activitate al TRANSGAZ S.A.
8. Întocmeşte în colaborare cu entităţile de specialitate din cadrul societăţii analize privind
evaluarea posturilor.
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documente privind oportunitatea ocupării posturilor, pe care le supune spre
aprobare conducerii societăţii .
1O. Coordonează întocmirea statelor de funcţii la nivelul exploatărilor teritoriale şi sucursală,
conform prevederilor procedurii de proces aplicabile.
11. Asigură suport de specialitate, în aria de competenţă proprie compartimentului, la toate
solicitările primite pentru realizarea proiectelor internaţionale dezvoltate de SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.

9.

Elaborează

1.1. BIROUL MANAGEMENT ORGANIZATORIC
1. Întocmeşte adresa de transmitere pentru luare la cunoştinţă şi aplicare a
modificărilor/completărilor/ actualizărilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
SNTGN "TRANSGAZ" S.A., aprobate de Consiliul de Administraţie.
2. Actualizează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SNTGN "TRANSGAZ" S.A. în
conformitate cu modificările/completările aprobate, menţine forma actualizată a acestuia şi
îl supune trimestrial spre aprobare directorului general al societăţii .
3. Actualizează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sucursalei Mediaş, în
conformitate cu modificările/completările aprobate de Consiliul de Administraţie şi îl
supune spre aprobare directorului general al societăţii.
4. Elaborează/actualizează în colaborare cu entităţile funcţionale din cadrul Departamentului
Organizare, Resurse Umane, Direcţiei Juridice, Direcţiei Mediu, Protecţie şi Securitate şi cu
sindicatul reprezentativ din cadrul societăţii, Regulamentul Intern al SNTGN "TRANSGAZ"
S.A. şi îl supune spre aprobare directorului general al societăţii.
5. Elaborează/actualizează, în colaborare cu entităţile funcţionale din cadrul Departamentului
Organizare, Resurse Umane şi Direcţiei Juridice, Codul Etic al Salariatului şi îl supune spre
aproba re directorului general al societăţii.
6. Gestionează procesul de elaborare/actualizare a organigramelor structurilor organizatorice
din cadrul societăţii.
7. Elaborează/reactualizează lunar, statul de funcţii al TRANSGAZ S.A., iar după aprobarea
acestuia de către directorul general îl difuzează conducerii departamentelor/direcţiilor şi
serviciilor independente din cadrul societăţii, conform procedurii de proces, în vigoare.
8. Verifică lunar corelarea statelor de funcţii întocmite la nivelul exploatărilor teritoriale şi
sucursalei cu organigramele aprobate şi le înaintează spre avizare directorului
departamentului.
9. Oferă consultanţă şi colaborează la elaborarea fişei postului cu toate entităţile
organizatorice din cadrul TRANSGAZ S.A., în scopul întocmirii acesteia într-un mod unitar,
conform metodologiei de lucru stabilite prin procedura de proces în vigoare.
1O. Elaborează/actualizează fişe le de post pentru personalul de conducere (director, inginer şef,
contabil şef) din cadrul societăţii, conform prevederilor procedurii de proces aplicabile.
11 . Gestionează evidenţa fişelor de post pe departamente/direcţii, servicii, compartimente
independente.
12. Participă la elaborarea documentelor privind delegarea exercitării unor atribuţii din sfera de
competenţă a Directorului General către directorii generali adjuncţi şi directorii
departamentelor, direcţiilor subordonate direct Directorului General.
13. Elaborează, împreună cu structurile organizatorice de specialitate, propuneri privind
înfiinţarea/desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.

68

REGULAMENT DE ORGANIZARE

asemenea

unităţi fără

personalitate

juridică /

precum

ŞI FUNCŢIONARE

şi

a punctelor de lucru - obiective

aparţinând

S.N .T.
14. Asigură suport de specialitate/ în aria de competenţă proprie compartimentului/ la toate
solicitările primite pentru realizarea proiectelor internaţionale dezvoltate de SNTGN
1/TRANSGAZU S.A.
1.2. BIROUL NORMAREA MUNCII
1. Analizează în colaborare cu conducerea structurilor organizatorice implicate lucrările
tehnice care urmează să fie cronometrate în vederea normării.
2. Elaborează Planul de Eşalonare a normării lucrărilor tehnice din cadrul societăţii şi
organizează activitatea de cronometrare a lucrărilor tehnice care urmează să fie normate.
3. Elaborează norme de timp pentru lucrările desfăşurate în cadrul societăţii/ în colaborare cu
structurile organizatorice implicate.
4. Elaborează norme de personal pentru realizarea activităţilor desfăşurate în cadrul societăţii.
5. Organizează periodic şedinţele de lucru ale Comisiei de validare a normării lucrărilor
tehnice constituită la nivelul societăţii.
6. Constituie/Întocmeşte o bază de date pentru normele de timp şi personal elaborate.
7. Elaborează Normativul cuprinzând normele de timp şi normarea personalului pentru
exploatarea/ operarea/ intervenţiile şi mentenanţa Sistemului Naţional de Transport gaze
naturale.
8. Participă la punerea în practică a normelor de timp şi personal elaborate în cadrul
Normativului cuprinzând normele de timp şi normarea personalului pentru exploatarea/
operarea/ intervenţiile şi mentenanţa Sistemului Naţional de Transport gaze naturale.
9. Participă/ dacă este cazul/ la implementarea normelor de timp şi personal în cadrul
proiectelor dezvoltate la nivelul structurilor organizatorice ale societăţii.
1O. Verifică aplicarea normelor de timp şi personal implementate.
11. Actualizează normele de timp şi personal funcţie de schimbările ce au loc în organizarea
activităţii societăţii şi modernizarea capacităţilor de producţie.
12. Face propuneri de optimizare a activităţii desfăşurate în vederea îmbunătăţirii normelor de
timp şi personal.
13. Întocmeşte rapoarte privind modul de aplicare a normelor de timp şi personal.
14. Asigură suport de specialitate/ în aria de competenţă proprie compartimentului/ la toate
solicitările primite pentru realizarea proiectelor internaţionale dezvoltate de SNTGN
1/TRANSGAZU S.A.
2. SERVICIUL PLANIFICARE RESURSE UMANE
1. Elaborează/ în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în colaborare cu serviciile de
specialitate/ planuri anuale şi multianuale pentru asigurarea resurselor umane necesare
desfăşurării activităţilor şi realizării obiectivelor strategice ale societăţii.
2. Elaborează secţiunea referitoa re la cheltuielile cu personalul din proiectul Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli (BVC) anual şi multianual al societăţii în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
3. Realizează defalcarea indicatorilor privind forţa de muncă şi fondul de salarii din BVC -ul
aprobat pe trimestre şi în cadrul acestora pe luni/ ţine evidenţa realizărilor acestora lunar şi
cumulat de la începutul anului şi urmăreşte încadrarea lor în nivelul aprobat prin BVC.
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sumele necesare achiziţiei serviciilor de asigurări de răspundere
profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie şi conducerea executivă a
societăţii, participă la întocmirea documentaţiei aferente licitaţiei pentru aceste servicii şi
urmăreşte derularea contractului.
5. Fundamentează sumele necesare achiziţiei serviciilor de asigurări suplimentare de sănătate
pentru angajaţii societăţii, participă la întocmirea documentaţiei aferente licitaţiei pentru
aceste servicii şi urmăreşte derularea contractului.
6. Colaborează la realizarea programului anual şi multianual privind alte servicii executate de
terţi (P.A.S.E.T.), propunând achiziţia serviciilor necesare funcţionării şi îndeplinirii
obligaţiilor legale în domeniul resurselor umane. Colaborează la întocmirea specificaţiilor
tehnice, caietelor de sarcini pentru serviciile aprobate în P.A.S.E.T. al căror iniţiator a fost.
7. Propune modificări ale prevederilor Contractului Colectiv de Muncă şi colaborează la
realizarea analizelor pentru îmbunătăţirea indicatorilor de muncă şi salarizare planificaţi pe
TRANSGAZ S.A. (productivitatea muncii, numărul de personal, fondul de salarii, câştig
mediu salarial).
8. Propune îmbunătăţiri ale modulului de resurse umane şi salarizare din sistemul MAIS, în
conformitate cu modificările legislative.
9. Gestionează contractele de mandat ale directorului general şi administratorilor.
1O. Stabileşte şi monitorizează indicatorii de performanţă manageriali.
11. Asigură suport de specialitate, în aria de competenţă proprie compartimentului, la toate
solicitările primite pentru realizarea proiectelor internaţionale dezvoltate de SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.
4.

Fundamentează

2.1. BIROUL RELAŢII CU PARTENERII SOCIALI
1. Întocmeşte documentele necesare convocării, negoc1en1, încheierii şi înregistrării
Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate şi Actelor adiţionale la acesta.
2. Întocmeşte documentele necesare convocării, negocierii, încheierii şi difuzării Protocoalelor
şi Hotărârilor Comisiei Paritare privind aplicarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de
unitate.
3. Participă la elaborarea proiectului Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate şi
Actelor adiţionale la acesta în conformitate cu prevederile legale în domeniul relaţiilor de
muncă şi protecţie socială .

4.

5.
6.
7.
8.

Urmăreşte

modul de implementare a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel
de unitate, dificultăţile de aplicare, propunerile de îmbunătăţire, conformarea cu normele şi
reglementările aplicabile la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
Gestionează relaţia societăţii cu organizaţiile sindicale în care sunt înscrişi angajaţii SNTGN .
"TRANSGAZ" S.A.
Gestionează relaţia SNTGN "TRANSGAZ" S.A. cu organizaţiile patronale al căror membru
este societatea.
Participă la analiza şi/sau elaborarea propunerilor de modificări legislative în domeniul
relaţiilor de muncă şi protecţie socială aplicabile la SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
Întocmeşte documentele necesare participării SNTGN "TRANSGAZ" S.A. la negocierea
contractelor colective de muncă la nivele superioare: grup de unităţi, sector etc.
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Asigură

suport de specialitate, în aria de competenţă proprie compartimentului, la toate
solicitările primite pentru realizarea proiectelor internaţionale dezvoltate de SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.

SECŢIUNEA

8.2
DIRECŢIA

DEZVOLTARE RESURSE UMANE

Direcţia

Dezvoltare Resurse Umane asigură îndeplinirea obiectivelor ce îi revin compan1e1
privind formarea şi perfecţionarea angajaţilor, evaluarea performanţelor profesionale,
administrarea carierelor şi dezvoltarea organizaţională, precum şi administrarea spaţiilor de
refacere a capacităţii de muncă şi instruire profesională din cadrul societăţii.

Principalele

atribuţii şi responsabilităţi

ale

entităţi/ar funcţionale

subordonate directorului

direcţiei:

1. SERVICIUL DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

1.

Solicită

departamentelor,

direcţiilor/serviciilor/compartimentelor

independente din cadrul
societăţii,
Exploatărilor Teritoriale şi Sucursalei Mediaş propuneri privind formarea şi
perfecţionarea profesională, autorizarea/reautorizarea, atestarea/reatestarea şi certificarea/
recertificarea angajaţilor pe care le centralizează şi analizează în vederea elaborării
Programului anual de formare şi perfecţionare profesională .
2. Elaborează Programul anual de formare şi perfecţionare profesională şi îl supune spre
aprobare Consiliului de Administraţie.
3. În colaborare cu structurile organizatorice beneficiare întocmeşte planificările semestriale
sau anuale ale cursurilor de formare profesională continuă obligatorii şi grupele de angajaţi
care vor participa la cursuri conform legislaţiei în vigoare.
4. Identifică şi analizează ofertele furnizorilor de cursuri de formare şi perfecţionare
profesională (tematică, nivel de interes pentru societate, adresabilitate practică etc.), în
colaborare cu compartimentele de specialitate cărora le solicită puncte de vedere.
5. Asigură realizarea Programului anual de formare şi perfecţionare profesională aprobat,
întocmind referatele de necesitate privind participarea la cursuri a salariaţilor.
6. Întocmeşte şi propune spre aprobare contractele sau comenzile cu furnizorii cursurilor de
formare şi perfecţionare profesională, după caz, în funcţie de numărul de participanţi şi/sau
de existenţa unor clauze speciale.
7. Comunică Serviciului Administrare Resurse Umane participanţii la cursurile cu valoare mai
mare de 500 de euro şi/sau cu durata de desfăşurare mai mare de 1O zile lucrătoare şi/sau
cursuri prin care angajaţii obţin o nouă calificare, pentru care este necesară întocmirea de
acte adiţionale la CIM.
8. Transmite Biroului Formare Profesională referatul aprobat însoţit de contractul/comanda
încheiată cu furnizorul cursului de formare şi perfecţionare profesională, în vederea
urmăririi derulării acestuia.
9. Primeşte lunar de la Centrul de Instruire şi Formare Profesională şi de la Biroul Formare
Profesională evidenţa cu personalul angajat în cadrul societăţii care a participat la cursurile
de formare şi perfecţionare profesională.
1O. Asigură realizarea activităţii premergătoare autorizării/reautorizării, atestării/reatestării şi
certificării/ recertificării personalului angajat în cadrul societaţii .
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cheltuielile legate de dezvoltarea profesională a angajaţilor.
Realizează şi întreţine baze de date privind evidenţa personalului autorizatjreautorizat
atestat/reatestat şi certificatjrecertificat din cadrul societăţii .
13. Coordonează realizarea şi întreţinerea bazei de date care să cuprindă informaţii referitoare
la formarea profesională a salariaţilor.
14. Monitorizează cheltuielile directe cu cursurile organizate cu formatori externi, astfel încât să
nu se depăşească suma alocată prin BVC.
15. Raportează Direcţiei Strategie Bugetară, lunar, cheltuielile legate de dezvoltarea
profesională a angajaţilor.
16. Organizează simpozioane, schimburi de experienţă şi alte activităţi cu caracter profesional
la solicitarea unor compartimente de specialitate din cadrul societăţii.
17. Asigură suport de specialitate, în aria de competenţă proprie compartimentului, la toate
solicitările primite
pentru realizarea proiectelor internaţionale dezvoltate de SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.
11.
12.

Bugetează

1.1.CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

la elaborarea Programului anual de formare ş i perfecţionare profesională şi la
planificarea semestrială sau anuală a cursurilor de formare şi perfecţionare profesională
continuă obligatorii, precum şi a grupelor de angajaţi care vor participa la aceste cursuri
conform legislaţiei în vigoare.
2. Întocmeşte dosarul în vederea obţinerii autorizaţiilor pentru susţinerea cursurilor de
calificare, de la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială a judeţului Sibiu (A.J .P.I.S.).
3. Realizează programul anual de formare şi perfecţionare profesională cu formatori interni a
personalului în concordanţă cu strategiile stabilite; organizează desfăşurarea acestuia prin
forme adecvate în cadrul TRANSGAZ S.A.
4. Înştiinţează departamentele, direcţiile/serviciile/compartimentele independente din cadrul
societăţii, exploatările teritoriale şi sucursala, cu privire la obligativitatea salariaţilor de a
participa la cursurile aprobate.
5. Elaborează pe baza tematicilor de specialitate lucrări de instruire, formare şi perfecţionare
cu formatori interni a personalului.
6. Organizează , conform legislaţiei în vigoare, examinarea personalului şcolarizat în cadrul
centrului.
7. Întocmeşte contracte de formare profesională între participanţii la curs şi TRANSGAZ S.A. şi
completează registrul matricol şi catalogul, în baza dosarului de înscriere.
8. Completează şi eliberează certificatele de calificare profesională, conform legislaţiei în
vigoare.
9. Transmite certificatele de calificare profesională Serviciului Dezvoltare Profesională şi, după
caz, Compartimentului Resurse Umane, Administrativ din cadrul Exploatărilor Teritoriale sau
Serviciului Resurse Umane din cadrul Sucursalei Mediaş.
1O. Realizează şi întreţine baza de date privind evidenţa participării la cursurile de instruire,
formare şi perfecţionare profesională a salariaţilor cu formatori interni şi o transmite lunar
Serviciului Dezvoltare Profesională.
11. Participă la organizarea unor simpozioane, schimburi de experienţă şi alte activităţi cu
caracter profesional la solicitarea unor compatimente de specialitate din cadrul societăţii.
12. Gestionează mijloacele fixe şi bunurile gospodareşti, administrative din dotare.
1.

Pa rticipă
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13. Asigură suport de specialitate, în aria de competenţă proprie compartimentului, la toate
solicitările primite pentru realizarea proiectelor internaţionale dezvoltate de SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.
1.2. BIROUL FORMARE PROFESIONALĂ
1. Participă la elaborarea Programului anual de formare şi perfecţionare profesională şi la
planificarea semestrială sau anuală a cursurilor de formare şi perfecţionare profesională
continuă obligatorii, precum şi a grupelor de angajaţi care vor participa la aceste cursuri
conform legislaţiei în vigoare.
2. Primeşte de la Serviciul Dezvoltare Profesională referatul de necesitate şi contractul/
comanda încheiat cu furnizorul cursului de formare şi perfecţionare profesională, în vederea
asigurării derulării acestuia.
3. Înştiinţează departamentele, direcţiile/serviciile/compartimentele independente din cadrul
societăţii, exploatările teritoriale şi sucursala, cu privire la obligativitatea salariaţilor de a
participa la cursurile aprobate.
4. Asigură înscrierea angajaţilor care urmează să participe la cursurile de formare şi
perfecţionare profesională, urmăreşte derularea cursului conform clauzelor contractuale şi
după finalizarea acestuia preia factura fiscală emisă de furnizor.
5. Verifică factura fiscală emisă de furnizorul cursului, din punct de vedere al condiţiilor
menţionate în referatul de necesitate aprobat sau/şi în contract/comanda şi o înaintează la
plată Departamentului Economic.
6. Solicită angajaţilor care au participat la cursul de formare şi perfecţionare profesională
transmiterea raportului de activitate şi, după caz, copiile documentelor de atestare a
participării la curs.
7. Solicită şi preia, dacă este cazul, de la furnizorii de formare profesională documentele de
atestare a persoanelor care au participat la cursul de formare şi perfecţionare profesională
şi le transmit în original, titulari lor.
8. Transmite copiile documentelor de atestare a participării angajaţilor la cu rsul de formare şi
perfecţionare profesională Serviciului Dezvoltare Profesională şi, după caz, Serviciului
Administrare Resurse Umane, Compartimentului Resurse Umane, Administrativ din cadrul
Exploatărilor Teritoriale sau Serviciului Resurse Umane din cadrul Sucursalei Mediaş.
9. Realizează şi întreţine baza de date privind evaluarea furnizorilor de formare profesională
cu privire la calitatea serviciilor prestate în baza raportului de activitate întocmit de
participanţii la cursul de formare şi perfecţionare profesională şi o transmite lunar
Serviciului Dezvoltare Profesională.
1O. Realizează şi întreţine baza de date privind evidenţa participării la cursurile de formare şi
perfecţionare profesională a salariaţilor cu formatori externi şi o transmite lunar Serviciului
Dezvoltare Profesională.
11. Avizează solicitările de acordare a concediilor de studii în condiţiile legii şi ţine evidenţa
acestora.
12. Analizează solicitările de efectua re a practicii de specialitate pentru studenţi şi elevi în
cadrul societăţii şi organizează derularea acestora în colaborare cu compartimentele de
specialitate, după aprobarea referatului de către conducerea societăţii .
13. Gestionează declaraţiile de avere şi de interese la nivelul societăţii şi transmite la ANI
copiile certificate ale acestora.
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14. Asigură suport de specialitate, în aria de competenţă proprie compartimentului, la toate
solicitările primite
pentru realizarea proiectelor internaţionale dezvoltate de SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.
2. BIROUL MANAGEMENTUL CARIEREI
1. Elaborează sistemul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului
din cadrul societătii
.
·'
2. Coordonează activitatea de stabilire a obiectivelor de performanţă individuale ale
angajaţilor, precum şi a criteriilor de evaluare a realizării acestora.
3. Implementează în colaborare cu structurile/entităţile organizatorice din cadrul societăţii
sistemul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor.
4. Coordonează activitatea de evaluare a personalului din cadrul societăţii şi întocmeşte
raportul anual de evaluare.
5. Elaborează şi implementează planul de succesiune pentru funcţii cheie din cadrul societăţii.
6. Elaborează programe de coaching şi mentorat şi urmăreşte desfăşurarea acestora.
7. Monitorizează pe parcursul programelor de coaching şi mentorat progresul atins faţă de
obiectivele propuse.
8. Evaluează rezultatele programelor de coaching şi mentorat şi propune măsuri de
îmbunătăţire a acestora.
9. Elaborează, la solicitarea conducerii direcţiei, rapoarte privind activitatea de coaching şi
mentorat desfăşurate în cadrul societăţii.
1O. Asigură suport de specialitate, în aria de competenţă proprie compartimentului, la toate
solicitările primite pentru realizarea proiectelor internaţionale dezvoltate de SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.
3. CENTRUL DE ADMINISTRARE SPAŢII DE REFACERE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ ŞI
INSTRUIRE PROFESIONALĂ
Administrează spaţiile de refacere a capacităţii de muncă şi instruire profesională după cum
urmează :

de utilizarea adecvată a imobilelor, instalaţiilor şi a tuturor mijloacelor fixe din
cadrul spaţiilor de refacere a capacităţii de muncă şi instruire profesională .
2. Primeşte comenzi pentru rezervare de locuri de cazare la spaţiile administrate şi aduce la
cunoştinţă solicitantului perioada în care se poate da curs cererii.
3. Întocmeşte facturi fiscale reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare în spaţiile
administrate, în conformitate cu tarifele aprobate de conducerea societăţii, iar în cazul plăţii
în numerar emite chitanţe şi încasează sumele respective pe care le depune în conturile
bancare ale societăţii.
4. Propune tarife de cazare pentru spaţiile de refacere a capacităţii de muncă şi instruire
1.

Răspunde

profesională.

5. Întocmeşte propunerile de aprovizionare cu materiale de întreţinere şi alte bunuri materiale
la spaţiile administrate, pe care le supune spre avizare/aprobare în vederea cuprinderii în
Programul anual de aprovizionare al societăţii.
6. Urmăreşte realizarea programului de aprovizionare la spaţiile administrate. Transmite
serviciului de resort solicitările de aprovizionare cu mărfuri, materiale, obiecte de inventar şi
alte bunuri materiale necesare desfăşurării activităţii, în baza programului aprobat.
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de integritatea bunurilor achiziţionate pentru aprovizionarea
spaţiilor de refacere a capacităţii de muncă şi instruire profesională din momentul preluării
de la Depozitul de materiale Mediaş şi răspunde de utilizarea eficientă a acestora.
8. Se preocupă de remedierea defecţiunilor apărute în cadrul spaţiilor de refacere a capacităţii
de muncă şi instruire profesională. Urmăreşte stadiul derulării lucrărilor de întreţinere,
revizii, reparaţii şi part i cipă la recepţia acestora.
9. Întocmeşte propuneri de reparare/modernizare la imobilele administrate, precum şi
propuneri de reparare/modernizare(lnlocuire a unor mijloace fixe sau obiecte de inventar
din dotarea acestor imobile, pe care le supune spre avizare/aprobare celor în drept.
1O. Propune încheierea contractelor de furniza re a utilităţilor şi prestări servicii cu unităţi
specializate, în vederea asigurării bunei funcţionări a instalaţiilor din cadrul spaţiilor de
refacere a capacităţii de muncă şi instruire profesională, pe care le supune spre
avizare/aprobare celor în drept.
11 . Urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor specifice activităţii şi informează
conducerea societăţii asupra modului de derulare a obligaţiilor reciproce rezultate din
contractele încheiate.
12. Organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în cadrul spaţiilor de refacere a capacităţii de
muncă şi instruire profesională.
13. Gestionează mijloacele fixe şi obiectele de inventar din cadrul spaţiilor de refacere a
capacităţii de muncă şi instruire profesională.
14. Efectuează, împreună cu compartimentele specializate din cadrul societăţii, inventarierea
anuală a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; face propuneri de casare a acestora în
conformitate cu prevederile legale.
15. Ţine evidenţa inventarului, verifică permanent existenţa acestuia sau degradarea lui şi
comunică eventualele lipsuri sau deteriorări provocate de salariaţi/utilizatorii spaţiilor de
refacere a capacităţii de muncă şi instruire profesională în scopul recuperării pagubelor.
16. Întocmeşte note de recepţie, bonuri de consum, urmăreşte scadenţele facturilor, pe care le
vizează pentru realitate, regularitate şi conformitate, le supune controlului financiarpreventiv, după care le predă serviciului financiar pentru efectuarea plăţii; urmăreşte
încasarea facturilor de la salariaţi/beneficiari şi depunerea numerarului în bancă.
17. Răspunde de organizarea şi aplicarea măsurilor de securitate şi pază a spaţiilor de refacere
a capacităţii de muncă şi instruire profesională.
7.

Primeşte, păstrează, răspunde

SECŢIUNEA

9

DEPARTAMENTUL ACHIZIŢII SECTORIALE ŞI CONTRACTĂRI
Departamentul Achiziţii Sectoriale şi Contractări are atribuţii şi răspunde în următoarele
domenii:
• Elaborarea Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale (PAAS), în baza programelor ce
asigură sursele de finanţare.
• Coordonarea şi supravegherea procesului de achiziţii sectoriale şi achiziţii proiecte
speciale, urmărind asigurarea profesionalismului, imparţialităţii şi independenţei
deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.
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Realizarea comenzilor/contractelor pentru achiziţii directe a căror valoare estimată se
sub pragul stabilit conform prevederilor legii privind atribuirea contractelor
de achiziţie sectorială .
Păstrarea evidenţei contractelor/acordurilor-cadru încheiate în baza PAAS şi elaborarea
documentelor constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale a ofertanţilor
care au încheiat contract cu SNTGN "TRANSGAZ" S.A.

încadrează

•

Principalele atribuţii
departamentului:

şi responsabilităţi

ale

entităţilor funcţionale

subordonate directorului

1. SERVICIUL PLANIFICARE
1. Primeşte Programul de Aprovizionare, Programul de Modernizare Dezvoltare Investiţii ,
Programul de Reparaţii Reabilitări Asigurarea Mentenanţei S.N.T., Programul privind Alte
Servicii Executate cu Terţi, Programul de Proiectare şi Programul de Cercetare, aprobate.
2. Prin corelarea cu programele aprobate, se preocupă de elaborarea strategiei anuale de
achiziţie sectorială în ultimul trimestru al anului în curs pentru achiziţiile sectoriale ce
urmează a fi efectuate pe parcursul anului viitor. Supune aprobării Directorului General
strategia anuală de achiziţii.
3. În baza strategiei elaborează P.A.A.S., pe care îl supune aprobării Directorului general al
SNTGN "TRANSGAZ" S.A. şi ulterior Consiliului de Administraţie al SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
4. Transmite şi publică anunţurile orientative periodice în SEAP, în baza PAAS aprobat.
5. Transmite în SEAP extrase din P.A.A.S. şi modificări ale acestuia, în conformitate cu
prevederile art. 13 alin. 6 din HG nr. 394/2016.
6. Urmăreşte dinamica actualizării Programului de Aprovizionare, Programulu i de
Modernizare Dezvoltare Investiţii, Programului de Reparaţii Reabilitări Asigurarea
Mentenanţei S.N.T, Programului privind Alte Servicii Executate cu Terţi şi Programului de
Proiectare şi Programul de Cercetare, în vederea actualizării PAAS-ului .
7. Întocmeşte referatele de modificare/completare a P.A.A.S., dacă solicitările de demarare a
achiziţiei nu sunt prevăzute în P.A.A.S., însă sunt îndeplinite condiţiile de finanţare/
fundamentare a achiziţiei/valorilor estimate; transmite Serviciului Licitaţii-Contractări,
Biroului Procedu ri Simplificate, Serviciului Achiziţii Proiecte Speciale, Biroului Verificare şi
Monitorizare Achiziţii şi Biroului Achiziţii cu Finanţare Externă, rectificarea P.A.A.S.
8. Primeşte ca ietele de sarcini (specificaţii tehnice) însoţite de referate de necesitate, astfel
cum au fost întocmite şi însuşite de către departamentele/direcţiile solicitante/beneficiare
ale achiziţii lor şi verifică dacă sunt cuprinse în PAAS, după care:
le comunică Serviciului Licitaţii-Contractări, Biroului Proceduri Simplificate, Serviciului
Achiziţii Proiecte Speciale, Biroului Verificare şi Monitorizare Achiziţii şi Biroului Achiziţii
cu Finanţare Externă, în vederea demarării procedurilor de achiziţii, solicitările care
îndeplinesc toate cerinţele cu precizarea poziţiei prevăzute în PAAS;
le comunică Biroului Achiziţii Directe în vederea realizării achiziţiei directe;
le comunică Serviciului Licitaţii-Contractări în vederea realizării procedurilor proprii de
achiziţie a serviciilor sociale şi a altor servicii specifice cuprinse în anexa 2 la Legea nr.
99/2016, având valori mai mici decât pragul prevăzut la art. 12 alin.1 lit. c din Legea nr.
99/2016, respectiv Biroului Verificare şi Monitorizare Achiziţii în vederea realizării
procedurilor de achiziţie sectorială a serviciilor sociale şi a altor servicii specifice
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cuprinse în anexa 2 la Legea nr. 99/2016, având valori valori mai mari decât pragul
stabilit la art. 12 alin.1 lit.c din Legea nr.99/2016.
9. Supune a probării Consiliului de Adminstraţie achiziţiile a că ror valoare depăşeşte 100.000
euro.
1O. Ţine legătura cu Serviciul Evidenţa Contracte şi Biroul Achiziţii Directe de la care primeşte
informaţii referitoare la contractele/comenzile încheiate în vederea realizării modului de
îndeplinire a P.A.A.S.
11. Monitorizează şi verifică realizarea poziţiilor înscrise în Programul Anual al Achiziţiilor
Sectoriale, în diferite stadii: săptămânal, lunar, trimestrial şi întocmeşte Informări către
Consiliul de Administraţie privind stadiul de implementare al P.A.A.S.
12. Primeşte referatele care aprobă încheierea de acte adiţionale la contractele de achiziţie şi le
transmite Biroului Verificare şi Monitorizare Achiziţii, în vederea realizării analizei
respectivelor solicitări, în temeiul Instrucţiunii nr.1/2016 a ANAP.
13. Primeşte cop iile actelor adiţionale încheiate de departamentele/direcţiile/serviciile
independente din cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A. care derulează contractele de achiziţii
sectoriale şi le transmite atât la dosarul achiziţiei, cât şi la Serviciul Evidenţă Contracte.
14. Urmăreşte toate modificările apărute în legislaţ i a din domeniul achiziţiilor sectoriale şi
actualizează documentaţia din cadrul serviciului cu noile acte legislative.
2. SERVICIUL EVIDENŢĂ CONTRACTE
1. Primeşte de la persoanele responsabile cu achiziţiile, copia contractelor de achiziţie
sectorială/acordurilor-cadru încheiate la nivelul Serviciului Licitaţii-Contractări, Biroului
Proceduri Simplificate, Biroului Achiziţii Directe, Serviciului Achiziţii Proiecte Speciale,
Biroului Verificare şi Monitorizare Achiziţii şi Biroului Achiziţii cu Finanţa re Externă .
2. Primeşte, prin intermediul Serviciului Planificare, copia actelor adiţionale încheiate de
departamentele/ direcţiile/ serviciile independente care derulează contractele de achiziţie .
3. Transmite contractele către compartimentele care au solicitat achiziţia, în vederea urmăririi
derulării acestora.
4. Ţine evidenţa tuturor contractelor şi a actelor adiţionale încheiate în baza P.A.A.S.
5. Elaborează raportul lunar cu privire la contractele atribuite în vederea transmiterii acestuia
Consiliului de Administraţie al SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
6. Întocmeşte o bază de date cu toate contractele de produse, servicii şi lucrări care se
derulează în TRANSGAZ S.A. prin intermediul căreia se poate şti unde au fost repartizate
respectivele contracte şi cine le urmăreşte/derulează .
7. Primeşte informaţii privind modul de îndeplinire a contractului de la departamentele/
direcţiile/serviciile independente de specialitate care urmăresc derularea/executarea/
finalizarea acestora.
8. Elaborează documente constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale a
ofertanţilor care au încheiat contract cu TRANSGAZ S.A. privind furnizarea de produse/
prestare de servicii/execuţie de lucrări .
9. Transmite Serviciului Licitaţii - Contractări, Biroului Proceduri Simplificate, Serviciului Achiziţii
Proiecte Speciale, Biroului Verificare şi Monitorizare Achiziţii şi Biroului Achiziţii cu Finanţare
Externă, documentele constatatoare emise în termenele legale, pentru a fi păstrate la
dosarul achiziţiei .
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1O. Transmite lunar, Serviciului Planificare, informaţii referitoare la contractele încheiate în
vederea raportării modului de îndeplinire a P.A.A.S.
11. Urmăreşte toate modificările produse în legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale şi
completează arhiva serviciului cu actele legislative nou apărute.
SECŢIUNEA

9.1.
DIRECŢIA ACHIZIŢII

SECTORIALE

Direcţia Achiziţii

Sectoriale are atribuţii şi răspunde în domeniul pregătirii şi desfăşurării
procedurilor de achiziţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru atribuirea
contractelor/acordurilor-cadru, pentru achiziţia de produse, servicii şi lucrări, prin aplicarea
procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă, procedură
simplificată, achiziţii directe şi pentru atribuirea procedurilor simplificate proprii de achiziţie a
serviciilor sociale şi a altor servicii specifice cuprinse în anexa 2 din Legea nr. 99/2016, având
valori mai mici decât pragul prevăzut la art 12 alin.1 lit. c din Legea nr 99/2016.

Principalele

atribuţii,

sarcini şi lucrări ale entităţilor funcţionale din cadrul direcţiei:

1. SERVICIUL LICITAŢII- CONTRACTĂRI
1. Coordonează şi supraveghează procesul de achiziţii sectoriale, urmărind asigurarea
profesionalismului, imparţialităţii, independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării
acestui proces, precum şi păstrarea confidenţialităţii referitor la toate aspectele ce privesc
procedurile de achiziţie sectorială, desfăşurate în cadrul Serviciului Licitaţii-Contractări.
2. Primeşte de la Serviciul Planificare solicitările de demarare achiziţie, conţinând specificaţii
tehnice/valori estimate/referat de necesitate/sursa finanţare, poziţie prevăzută în PAAS.
3. Se preocupă, în baza solicitărilor primite, de desfăşurarea activităţii de achiziţii sectoriale
pentru achiziţia de produse, servicii şi lucrări prin aplicarea procedurilor de licitaţie
deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă, pentru contractele/acordurilecadru cu o valoare estimată mai mică de 750.000 euro.
4. Se preocupă de pregătirea şi desfăşurarea procedurilor simplificate proprii, având ca obiect
servicii sociale şi alte servicii specifice din anexa 2 la Legea nr.99/2016, a căror valoare
estimată este sub pragul prevăzut la art. 12 alin. 1 lit. c din Legea nr 99/20016, în baza
solicitărilor primite de la departamente/direcţii de specialitate beneficiare.
5. Se preocupă de reînnoirea înregistrării în Sistemul electronic al achiziţiilor publice (S.E.A.P.)
şi de obţinerea certificatului digital.
6. Asigură pregătirea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, după cum urmează:
întocmeşte fişa de date a achiziţiei având la bază caietul de sarcini şi referatul de
necesitate (conţinând minim specificaţia tehnică şi valoarea estimată, propuneri privind
criteriile minime de calificare, criteriul de atribuire), elaborat şi semnat de către serviciile
de specialitate care au solicitat achiziţia;
întocmeşte strategia de contractare în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.
99/2016;
elaborează declaraţia conţinând persoanele cu funcţie de decizie;
întocmeşte decizia de numire a comisiei de evaluare pentru achiziţiile derulate;
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întocmeşte şi

transmite în SEAP anunţul de participare pentru procedurile organizate;
asigură serviciile de secretariat pentru procedurile de achiziţie organizate;
întocmeşte procesul-verbal de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
întocmeşte raportul procedurii înainte de faza finală de licitaţie electronică;
întocmeşte raportul procedurii şi îl publică în SEAP;
întocmeşte comunicările cu privire la rezultatul procedurii şi le transmite ofertanţi lor;
întocmeşte contractul de achiziţie/acordul-cadru pentru procedurile organizate;
întocmeşte şi transmite în SEAP anunţul de atribuire pentru procedurile organizate.
7. Transmite Serviciului Evidenţă Contracte, contractele de achiziţie/aco rdurile-cadru
încheiate.
8. Se preocupă de întocmirea dosarului de achiziţie sectorială pentru procedurile organizate.
9. Păstrează dosarele de achiziţie sectorială în anul în curs.
1O. Transmite spre arhiva re dosarele de achiziţie sectorială însoţite de oferte în arhiva societăţii
pentru păstrare minim 6 ani.
11 . Se preocupă de organizarea unor schimburi de experienţă şi perfecţionări pe tema
achiziţiilor, cu participarea specialiştilor din ministerele de resort şi ANAP.
12. Urmăreşte toate modificările produse în legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale şi
completează arhiva serviciului cu actele leg islative nou apărute.
13. Pe lângă tipurile de proceduri de atribuire de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere
competitivă pentru contractele/acordurile-cad ru cu o valoare estimată mai mică de 750.000
euro şi procedurile simplificate proprii având ca obiect achiziţie de servicii sociale şi alte
servicii specifice cuprinse în anexa 2 din Legea nr. 99/2016, a căror valoare estimată este
sub pragul prevăzut la art. 12 alin.1 lit.c, care reprezintă regula în activitatea serviciului,
acesta poate organiza şi alte tipuri de proceduri de achiziţie sectorială , repartizate de şefii
ierarhici/managementul societăţii.
1.1. BIROUL PROCEDURI SIMPLIFICATE
1. Primeşte de la Serviciul Planificare solicitările de demarare achiziţie, conţinând specificaţii
tehnice/valori estimate/referatul de necesitate/sursa finanţare, poziţie prevăzută în PAAS.
2. Asigură pregătirea şi desfăşurarea procedurilor simplificate în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, după cum urmează:
întocmeşte fişa de date a achiziţiei având la bază caietul de sarcini şi referatul de
necesitate (conţinând minim specificaţia tehnică şi valoarea estimată, propuneri privind
criteriile minime de calificare, criteriul de atribuire), elaborat şi semnat de către serviciile
de specialitate care au solicitat achiziţia ;
întocmeşte strategia de contractare, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.
99/2016;
elaborează declaraţia conţinând persoanele cu funcţie de decizie;
întocmeşte decizia de numire a comisiei de evalua re pentru achiziţiile derulate;
întocmeşte şi transmite în SEAP anunţ de participare simplificat pentru procedurile
organizate;
asigură serviciile de secretariat pentru procedurile de achiziţie organizate;
întocmeşte procesul-verbal de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
întocmeşte raportul procedurii şi îl publică în SEAP;
întocmeşte comunicările cu privire la rezultatul procedurii şi le transmite ofertanţilor;
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întocmeşte

3.
4.
5.
6.
7.

contractul de achiziţie pentru procedurile organizate;
întocmeşte şi transmite în SEAP anunţul de atribuire pentru procedurile organizate.
Transmite contractele de achiziţie/acordurile - cadru încheiate, Serviciului Evidenţă
Contracte.
Se preocupă de întocmirea dosarului de achiziţie sectorială pentru procedurile organizate.
Păstrează dosarele de achiziţie sectorială în anul în curs.
Transmite spre arhivare dosarele de achiziţie sectorială însoţite de oferte în arhiva societăţii
pentru păstrare minim 6 ani.
Pe lângă tipul de procedură de atribuire de procedură simplificată, care reprezintă regula în
activitatea biroului, acesta poate organiza şi alte tipuri de proceduri de achiziţie sectorială,
repartizate de şefii ierarhici/ managementul societăţii.

2. BIROUL ACHIZIŢII DIRECTE
1. Primeşte de la Serviciul Planificare solicitările de achiziţii directe, după verificarea existenţei
surselor, solicitări conţinând specificaţii tehnice/valori estimate, sursa de finanţare, referat
de necesitate.
2. Regula achiziţiei directe este achiziţia din catalogul electronic din SEAP.
3. În cazul în care nu se identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau
lucrarea care poate satisface necesitatea sau se constată că preţul postat de operatorii
economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât preţul pieţei sau, din motive
tehnice imputabile SEAP, nu este posibil accesul la catalogul electronic, obligatoriu pentru
achiziţiile a căror valoare estimată depăşeşte 300 lei, fără TVA, publică în SEAP un anunţ
publicitar însoţit de specificaţia tehnică în baza căruia orice operator economic interesat să
poată întocmi şi depune o ofertă.
4. Dacă în urma anunţului publicitar nu se primesc oferte sau valoarea estimată a achiziţiei
directe este sub 300 lei, se poate realiza achiziţia de la orice operator economic, în baza
unei cereri de ofertă, elaborând în acest sens o notă justificativă.
5. Pentru situaţiile în care achiziţia directă nu se realizează din catalogul electronic SEAP, se
va transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte
13.000 lei fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la
baza achiziţiei realizate.
6. Întocmeşte comenzi sau, după caz, contracte pentru achiziţiile directe de
lucrări/servicii/produse.

7. Ţine evidenţa achiziţii lor directe (atât din punct de vedere fizic cât şi valoric).
8. Transmite lunar Serviciului Planificare informaţii privind comenzile/contractele încheiate.
9. Urmăreşte toate modificările produse în legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale
completează arhiva biroului cu actele legislative nou apărute.

ŞI

SECTIUNEA 9.2
DIRECŢIA ACHIZIŢII

PROIECTE SPECIALE

Direcţia Achiziţii

Speciale are atribuţii şi răspunde în domeniul pregătirii şi desfăşurării
procedurilor de achiziţii pentru proiecte speciale, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, pentru atribuirea contractelor/acorduri-cadru, pentru achiziţia de produse, servicii şi
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aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere
competitivă, negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare, şi
pentru aplicarea procedurilor de achiziţie a serviciilor sociale şi a altor servicii specifice
cuprinse în anexa 2 din Legea nr. 99/2016, având valori mai mari decât pragul prevazut la art
12. (1) lit c) din Legea nr 99/20016.
prin

Principalele atribuţii, sarcini şi lucrări ale entităţilor funcţionale din cadrul direcţiei:
1. SERVICIUL ACHIZIŢII PROIECTE SPECIALE
1. Coordonează şi supraveghează procesul de achiziţii proiecte speciale, urmărind asigurarea
profesionalismului, imparţialităţii, independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării
acestui proces, precum şi păstrarea confidenţialităţii referitor la toate aspectele ce privesc
procedurile de achiziţie proiecte speciale, desfăşurate în cadrul Serviciului Achiziţii Proiecte
Speciale.
2. Primeşte de la Serviciul Planificare solicitările de demarare achiziţie, conţinând specificaţii
tehnice/valori estimate/referat de necesitate/sursa finanţare, poziţie prevăzută în PA.A.S.
3. Se preocupă, în baza solicitărilor primite, de desfăşurarea activităţii de achiziţii sectoriale
pentru achiziţia de produse, servicii şi lucrări prin aplicarea procedurilor de licitaţie
deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă pentru contractele/acordurilecadru cu o valoare estimată mai mare de 750.000 euro, sau considerate proiecte
speciale de către managementul societăţii.
4. Asigură pregătirea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie proiecte speciale, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, după cum urmează :
întocmeşte fişa de date a achiziţiei având la bază caietul de sarcini şi referatul de
necesitate (conţinând minim specificaţia tehnică şi valoarea estimată, propuneri privind
criteriile minime de calificare, criteriul de atribuire), elaborat şi semnat de către serviciile
de specialitate care au solicitat achiziţia ;
întocmeşte strategia de contractare în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.
99/2016;
întocmeşte decizia de numire a comisiei de evaluare pentru ach i ziţiile derulate;
elaborează declaraţia conţinând persoanele cu funcţie de decizie;
întocmeşte şi transmite în SEAP anunţul de participare pentru procedurile organizate;
asigură serviciile de secretariat pentru procedurile de achiziţie organizate;
întocmeşte procesul-verbal de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
întocmeşte raportul procedurii înainte de faza finală de licitaţie electronică;
întocmeşte raportul procedurii şi îl publică în SEAP;
întocmeşte comunicările cu privire la rezultatul procedurii şi le transmite ofertanţi lor;
întocmeşte contractul de achiziţie/acordurile - cadru pentru procedurile organizate;
întocmeşte şi transmite în SEAP anunţul de atribuire pentru procedurile organizate.
5. Transmite Serviciului Evidenţă Contracte, contractele de achiziţie/acordurile-cadru
încheiate.
6. Se preocupă de întocmirea dosarului de achiziţie sectorială pentru procedurile organizate.
7. Păstrează dosarele de achiziţie sectorială în anul în curs.
8. Transmite spre arhivare dosarele de achiziţie sectorială însoţite de oferte în arhiva societăţii
pentru păstrare minim 6 ani.
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de organizarea unor schimburi de experienţă şi perfecţionări pe tema
achiziţiilor, cu participarea specialiştilor din ministerele de resort şi ANAP.
1O. Urmăreşte toate modificările produse în legislaţia din domeniul achiziţii lor sectoriale şi
completează arhiva serviciului cu actele legislative nou apărute.
11. Emite rapoarte şi statistici având ca obiect documentaţiile de atribuire, procedurile de
atribuire organizate (anulate/atribuite) aferente activităţii desfăşurate în SEAP de societate.
12. Pe lângă tipurile de proceduri de atribuire de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă,
negociere competitivă pentru contractele/acordurile-cadru cu o valoare estimată mai
mare de 750.000 euro, sau considerate proiecte speciale de către managementul
societăţii, care reprezintă regula în activitatea serviciului, acesta poate organiza şi alte
tipuri de proceduri de achiziţie sectorială, repartizate de şefii ierarhici/managementul

9. Se

preocupă

societăţii.

1.1 BIROUL VERIFICARE ŞI MONITORIZARE ACHIZIŢII
1. Primeşte de la Serviciul Planificare solicitările de demarare achiziţie, conţinând specificaţii
tehnice/valori estimate/referatul de necesitate/sursa finanţare, poziţie prevăzută în P.A.A.S.
2. Se preocupă de pregătirea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire, având ca obiect servicii
sociale şi alte servicii specifice din anexa 2 la Legea nr. 99/2016, a căror valoare estimată
este peste pragul prevazut la art. 12 alin.1 lit. c din Legea nr 99/20016, în baza solicitărilor
primite de la departamente/direcţii de specialitate beneficiare, după cum urmează:
- întocmeşte fişa de date a achiziţiei având la bază caietul de sarcini şi referatul de
necesitate (conţinând minim specificaţia tehnică şi valoarea estimată, propuneri privind
criteriile minime de calificare, criteriul de atribuire), elaborat şi semnat de către serviciile
de specialitate care au solicitat achiziţia;
- întocmeşte strategia de contractare în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea
nr.99/2016;
- întocmeşte decizia de numire a comisiei de evaluare pentru achiziţiile derulate;
elaborează declaraţia continând persoanele cu funcţie de decizie;
- întocmeşte · şi transmite în SEAP anunţul de participare pentru procedurile organizate;
asigură serviciile de secretariat pentru procedurile de achiziţie organizate;
- întocmeşte procesul-verbal de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
- întocmeşte raportul procedurii înainte de faza finală de licitaţie electronică;
- întocmeşte raportul procedurii şi îl publică în SEAP;
- întocmeşte comunicările cu privire la rezultatul procedurii şi le transmite ofertanţilor;
- întocmeşte contractul de achiziţie/acordul-cadru pentru procedurile organizate;
- întocmeşte şi transmite în SEAP anunţul de atribuire pentru procedurile organizate.
3. Transmite Serviciului Evidenţă Contracte, contractele de achiziţie/acordurile-cadru
încheiate.
4. Se preocupă de întocmirea dosarului de achiziţie sectorială pentru procedurile organizate.
5. Păstrează dosarele de achiziţie sectorială în anul în curs.
6. Transmite spre arhivare dosarele de achiziţie sectorială însoţite de oferte în arhiva societăţii
pentru păstrare minim 6 ani.
7. Întocmeşte punctele de vedere la contestaţiile formulate de operatorii economici la
procedurile de achiziţie sectorială derulate în cadrul Departamentului Achiziţii Sectoriale şi
Contractări.
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de la Serviciul Planificare referatele care aprobă încheierea de acte adiţionale la
contractele de achiziţie şi, în temeiul Instrucţiunii nr.1/2016 a ANAP, analizează şi
încadrează modificările contractelor de achiziţie sectorială, după încheierea acestora, în
perioada de derulare, înăuntrul perioadei de valabilitate a contractelor, ca fiind
nesubstanţiale sau substanţiale, în funcţie de care este adoptată modalitatea de modificare
a contractului - întocmirea unui act adiţional prin acordul de voinţă al părţilor (actul
adiţional se avizează de către DAPC numai ulterior şi în baza analizei), sau derularea unui
noi proceduri de achiziţie sectorială .
9. Pe lângă procedurile de atribuire, având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice din
anexa 2 la Legea nr. 99/2016, a căror valoare estimată este peste pragul prevăzut la art. 12
alin.1 lit. c din Legea nr 99/2016, care reprezintă regula în activitatea biroului, acesta poate
organiza şi alte tipuri de proceduri de achiziţie sectorială, repartizate de şefii
ierarhici/managementul societăţii.
8.

Primeşte

2. BIROUL ACHIZIŢII CU FINANŢARE EXTERNĂ
1. Primeşte de la Serviciul Planificare solicitările de demarare achiziţie, conţinând specificaţii
tehnice/valori estimate/referate de necesitate/sursa finanţare, poziţie prevăzută în P.A.A.S.
2. Se preocupă, în baza solicitărilor primite, de desfăşurarea activităţii de achiziţii sectoriale
pentru achiziţia de produse, servicii şi lucrări prin aplicarea procedurilor de negociere
fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare şi a oricărui tip de
procedură de achiziţii finanţată din fonduri externe.
3. Asigură pregătirea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, după cum urmează:
întocmeşte fişa de date a achiziţiei având la bază caietul de sarcini şi referatul de
necesitate (conţinând minim specificaţia tehnică şi valoarea estimată, propuneri privind
criteriile minime de calificare, criteriul de atribuire), elaborat şi semnat de către serviciile
de specialitate care au solicitat achiziţia;
întocmeşte strategia de contractare în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea
nr.99/2016;
întocmeşte decizia de numire a comisiei de evaluare pentru achiziţiile derulate;
elaborează declaraţia conţinând persoanele cu funcţie de decizie;
întocmeşte şi transmite Înştiinţarea către ANAP privind organizarea procedurilor de
negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare;
întocmeşte şi transmite în SEAP anunţul de participare pentru procedurile organizate;
asigură serviciile de secretariat pentru procedurile de achiziţie organizate;
întocmeşte procesul-verbal de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
întocmeşte raportul procedurii înainte de faza finală de licitaţie electronică, după caz;
întocmeşte raportul procedurii şi îl publică în SEAP;
întocmeşte comunicările cu privire la rezultatul procedurii şi le transmite ofertanţilor;
întocmeşte contractul de achiziţie/acordul-cadru pentru procedurile organizate;
întocmeşte şi transmite în SEAP anunţul de atribuire pentru procedurile organizate.
4. Transmite Serviciului Evidenţă Contracte, contractele de achiziţie/acordurile - cadru
încheiate.
5. Se preocupă de întocmirea dosarului de achiziţie sectorială pentru procedurile organizate.
6. Păstrează dosarele de achiziţie sectorială în anul în curs.
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7. Transmite spre arhivare dosarele de achiziţie sectorială însoţite de oferte în arhiva societăţii
pentru păstrare minim 6 ani.
8. Urmăreşte toate modificările produse în legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale şi
completează arhiva biroului cu actele legislative nou apărute.
9. Pe lângă procedurile de atribuire de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură
concurenţială de ofertare şi a procedurilor de achiziţii cu finanţare externă, care
reprezintă regula în activitatea biroului, acesta poate organiza şi alte tipuri de proceduri de
achiziţie sectorială, repartizate de şefii ierarhici/managementul societăţii.
1O. Primeşte de la Serviciul Planificare solicitările de demarare achiziţie, conţinând specificaţii
tehnice/valori estimate/referate de necesitate/sursa finanţare, poziţie prevăzută în P.A.A.S.
11. Se preocupă, în baza solicitărilor primite, de desfăşurarea activităţii de achiziţii sectoriale
pentru achiziţia de produse, servicii şi lucrări prin aplicarea procedurilor de negociere
fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare şi a oricărui tip de
procedură de achiziţii finanţată din fonduri externe.
12. Asigură pregătirea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, după cum urmează:
întocmeşte fişa de date a achiziţiei având la bază caietul de sarcini şi referatul de
necesitate (conţinând minim specificaţia tehnică şi valoarea estimată, propuneri privind
criteriile minime de calificare, criteriul de atribuire), elaborat şi semnat de către serviciile
de specialitate care au solicitat achiziţia;
întocmeşte strategia de contractare în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea
nr.99/2016;
întocmeşte decizia de numire a comisiei de evaluare pentru achiziţiile derulate;
elaborează declaraţia conţinând persoanele cu funcţie de decizie;
întocmeşte şi transmite Înştiinţarea către ANAP privind organizarea procedurilor de
negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare;
întocmeşte şi transmite în SEAP anunţul de participare pentru procedurile organizate;
asigură serviciile de secretariat pentru procedurile de achiziţie organizate;
întocmeşte procesul-verbal de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
întocmeşte raportul procedurii înainte de faza finală de licitaţie electronică, după caz;
întocmeşte raportul procedurii şi îl publică în SEAP;
întocmeşte comunicările cu privire la rezultatul procedurii şi le transmite ofertanţilor;
întocmeşte contractul de achiziţie/acordul-cadru pentru procedurile organizate;
întocmeşte şi transmite în SEAP anunţul de atribuire pentru procedurile organizate.
13. Transmite Serviciului Evidenţă Contracte, contractele de achiziţie/acordurile-cadru
încheiate.
14. Se preocupă de întocmirea dosarului de achiziţie sectorială pentru procedurile organizate.
15. Păstrează dosarele de achiziţie sectorială în anul în curs.
16. Transmite spre arhivare dosarele de achiziţie sectorială însoţite de oferte în arhiva societăţii
pentru păstrare minim 6 ani.
17. Urmăreşte toate modificările produse în legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale şi
completează arhiva biroului cu actele legislative nou apărute.
18. Pe lângă procedurile de atribuire de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură
concurenţială de ofertare şi a procedurilor de achiziţii cu finanţare externă, care
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reprezintă

regula în activitatea biroului, acesta poate organiza şi alte tipuri de proceduri de
achiziţie sectorială, repartizate de şefii ierarhici/managementul societăţii .

SECŢIUNEA

1O

DEPARTAMENTUL STRATEGIE

ŞI

MANAGEMENT CORPORATIV

Departamentul Strategie şi Management Corporativ contribuie la îndeplinirea obiectivelor
SNTGN uTRANSGAZU S.A. din Planul de Administrare, privind planificarea strategică bugetară,
dezvoltarea strategică a societăţii, managementul corporativ (relaţia cu investitorii, comunicare
şi relaţii publice) şi gestionarea activităţii administrativ protocol.
Departamentul

Strategie

ŞI

Management

Corporativ

are

următoarele

atribuţii

ŞI

responsabilităţi:

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

generale ale societăţii şi a obiectivelor specifice ale
departamentelor/direcţiilor (în colaborare cu reprezentanţii acestora) ce decurg din
obiectivele prevăzute în Planul de Administrare, repartizarea acestora (întocmire
Program de măsuri şi Planuri de acţiune) şi monitorizarea lor din punct de vedere buget
şi îndeplinire.
monitorizarea lunară a indicatorilor de performanţă stabiliţi în Planul de Administrare şi
informarea conducerii privind nivelul de realizare.
gestionarea bazei de date de tip 1/Data warehouse/1 (dezvoltarea unei aplicaţii 1/Bussiness
lnteligence/1 şi raportare 1/Tablou de bord,}
efectuarea de analize diagnostic şi prelucrarea statistică a datelor şi informaţiilor
necesare în diferite anchete structurale şi raportări statistice.
elaborarea Strategiei de comunicare şi responsabilitate socială corporativă, imagine,
relaţii publice şi media în scopul promovării şi susţinerii imaginii TRANSGAZ S.A. în
mediul de afaceri intern şi internaţional, în mediul bursier şi al pieţei de capital şi în
relaţiile cu mass-media.
asigurarea managementului activităţii privind calculul şi plata dividendelor.
elaborarea şi transmiterea Raportărilor anuale, semestriale, trimestriale ale companiei
către instituţiile pieţei de capital.
asigurarea Secretariatului Comisiei de coordonare şi implementare a Sistemului de
Control lntern/Managerial şi monitorizarea implementării acestuia.
dezvoltarea relaţiilor corporative atât la nivel intern cât şi extern.
implementarea principiilor de bune practici privind guvernanţă corporativă ŞI
responsabilitatea socială corporativă.
gestionarea activităţii de sponsorizare şi a celei de reclamă şi publicitate.
gestionarea activităţii administrativ protocol la nivelul societăţii.
stabilirea

obiectivelor

Principalele atribuţii, sarcini
directorului departamentului:
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1. SERVICIUL ADMINISTRATIV ŞI ACTIVITĂŢI CORPORATIVE
1. Gestionează evidenţele cheltuielilor de protocol (întâlniri de lucru şi produse) urmărind
încadrarea în referatele aprobate şi în B.V.C. anual.
2. Gestionează contractele pentru utilităţi la sediile TRANSGAZ S.A. din Mediaş, Reprezentanţa
Bucuresti si abonamentul CATV/DIGI.
3. Asigură rezervarea spaţiilor de cazare pentru salariaţii societăţii prin intermediul agenţiilor
de profil şi unităţilor hoteliere conform procedurii de licitare.
4. Gestionează activitatea administrativ gospodărască prin personalul muncitor în locaţiile din
Mediaş, Valea Lungă, Botorca şi Carpaţi nr. 6.
5. Gestionează magazia de rechizite din locaţia TRANSGAZ S.A.- CI Motaş nr.1 şi G. Enescu
nr.11.
6. Gestionează cererile de sponsorizare adresate SNTGN "TRANSGAZ" S.A. şi cererile de ajutor
social adresate de către salariaţii companiei.
7. Asigură materialele promoţionale necesare participării reprezentanţilor companiei la
diferite evenimente naţionale şi internaţionale .
8. Gestionează contractele de consultanţă media şi monitorizare necesare conducerii
executive.
9. Transmite zilnic preşedintelui Consiliului de Administraţie şi directorului general un rezumat
al ştirilor apărute în mass-media care fac referire la TRANSGAZ S.A.
1O. Întocmeşte documentele necesare reprezentanţilor TRANSGAZ S.A. pentru participarea la
diferite conferinţe în ţară.
11 . Participă la organizarea şedinţelor şi evenimentelor TRANSGAZ S.A. (şedinţe CA AGA,
AGOA eveniment 8 martie, Ziua Gazistului etc.).
12. Întocmeşte diverse situaţii, rapoarte, referate necesare derulării activităţi.
1.1.BIROUL ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE
1. Gestionează toate contractele de închiriere locuinţe de intervenţie şi serviciu, contractele de
comodat, contractele imobilelor date spre închiriere sau luate cu chirie şi contractele de
servicii executate de terţi, propunând bugetarea acestora.
2. Gestionează contractele cu agenţiile de turism pentru asigurarea spaţiilor de cazare,
propune bugetarea şi urmărirea încadrării lor în bugetul aprobat a cheltuielilor aferente
cazărilor.

3. Întocmeşte pontajul zilnic, a concediilor de odihnă, medicale, fără plată, îngrijire copil,
cereri evenimente, decont cheltuieli transport, ordine de deplasare, distribuirea tichetelor
de masă.
4. Efectuează calculul chiriilor, indexarea periodică şi urmărirea încasării acestora.
5. Întocmeşte şi predă lunar la Departamentul Economic, Raportul de prezenţă pentru
calcularea drepturilor salariale.
6. Introduce în programul MAIS concediile medicale.
7. Gestionează, administrează şi monitorizează zilnic contractul cu publicaţii de specialitate
(Manpres).
8. Realizează documentele necesare derulării programului de implementare al standardelor
de control intern/managerial la nivelul serviciului.
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9. Întocmeşte ordinele de deplasare şi asigură rezervarea spaţiilor de cazare pentru salariaţii
societăţii prin intermediul agenţiilor de profil şi unităţilor hoteliere conform procedu rii de
licita re.
1O. Desfăşoară activităţi de curierat între compartimentele funcţionale ale societăţii din toate
locaţiile din Mediaş.
11 . Gestionează facturile fiscale şi avizele, pentru mărfurile intrate la sediul TRANSGAZ S.A.,
Reprezentanţa Bucureşti şi DOPGN Bucureşti.
12. Completează periodic fişele de SSM şi SU pentru personalul din cadrul serviciului ŞI
participă la instruirea acestuia.
13. Întocmeşte diversele situaţii, rapoarte, referate necesare derulării activităţii.
14. Efectuează operaţiunile premergătoare expedierii corespondenţei, primirea corespondenţei
zilnice, asigurarea înregistrării şi urmăririi tuturor documentelor intrate, ieşite ori întocmite
pentru uz intern.
15. Asigură distribuirea documentelor înregistrate în registraturi, la direcţii/departamente pe
problematici, în baza borderourilor cu semnătură, conform prevederilor legale.
16. Întocmeşte procedura privind circulaţia documentelor în cadrul societăţii.
1.2. BIROUL ÎNTREŢINERE IMOBILE ŞI SPAŢII VERZI
1. Asigură mentenanţa, întreţinerea imobilelor şi a spaţiilor verzi din locaţiile TRANSGAZ S.A.
din Mediaş, prin personal calificat.
2. Gestionează mărfurile intrate în magazia societăţii în baza facturilor, avizelor şi notelor de
recepţie.

3. Întocmeşte bonurile de consum pentru mărfurile eliberate din gestiune, corelează
cantităţile livrate cu stocurile existente.
4. Part i cipă la întocmirea necesarului de obiecte de inventar, materiale auxiliare şi rechizite,
corelat cu stocurile existente în magazie.
5. Operarea lansărilor şi N.I.R în MAIS pentru obiectele de inventar şi materialele auxiliare.
6. Gestionează echipamentul individual de protecţie pentru personalul de la sediul societăţii.
7. Gestionează facturile însoţite de documentele justificative şi le supune procedurii de
vizare/aprobare şi plată .
8. Gestionează mijloacele fixe existente în locaţiile TRANSGAZ S.A. din Mediaş şi
Reprezentanţa Bucureşti.

obiectele de inventar pentru personalul societăţii din locaţiile TRANSGAZ S.A.
din Mediaş şi depozitele Valea Lungă şi Botorca.
1O. Asigură aprovizionarea zilnică a aparatelor de copiere cu hârtie Xerox.
11 . Întocmeşte situaţiile centralizatoare pentru achiziţia mijloacelor fixe, a obiectelor de
inventar, consumabilelor, rechizitelor, materialelor auxiliare şi asigură necesarul de dotare a
compartimentelor societăţii.
12. Întocmeşte caietele de sarcini şi specificaţiile tehnice pentru achiziţiile din sfera biroului.
13. Întocmeşte diverse situaţii, rapoarte, referate necesare derulării activităţii din cadrul
biroului.
14. Asigură zilnic serviciile de curăţenie în sediile TRANSGAZ S.A. din Mediaş.

9.

Gestionează
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1.3.BIROUL ADMINISTRATIV ŞI ACTIVITĂŢI DE REPREZENTARE
1. Asigură un management eficient al activităţii administrative în cadrul sediului
Reprezentanţei Transgaz Romania şi sediului Departamentul Accesare Fonduri Europene şi
Relaţii Internaţionale.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestionează

contractele administrative (chirii şi utilităţi, poliţe de asigurare) de la
Reprezentanţele (Bucureşti, Bruxelles, Chişinău) şi apartamentele de serviciu din Bruxelles.
Gestionează evidenţa cheltuielilor de protocol de la Reprezentanţa Transgaz România şi de
la sediul Departamentului Accesare Fonduri Europene şi Relaţii Internaţionale.
Asigură
aprov1z1onarea, gestionarea şi distribuirirea produselor de protocol la
Reprezentanţa Transgaz România şi la sediul din Bulevardul Victoriei nr.155.
Gestionează mijloacele fixe şi obiectele de inventar de la Reprezentanţa Transgaz România
şi de la sediul Departamentului Accesare Fonduri Europene şi Relaţii Internaţionale.
Gestionează facturile fiscale şi avizele pentru mărfurile intrate la sediul Reprezentanţei
Transgaz România şi la sediul din Bulevardul Victoriei, nr.155.
Întocmeşte ordinele de deplasare pentru salariaţii de la sediul Reprezentanţei Transgaz
România şi de la sediul Departamentului Accesare Fonduri Europene şi Relaţii
Internaţionale.

8. Monitorizează funcţionarea instalaţiilor electrice, de climatizare, apă, canal şi alte utilităţi.
9. Solicită propietarului clădirii efectuarea serviciilor de mentenenţă necesare.
1O. Întocmeşte pontajul lunar al angajaţilor şi îl transmite la sediul societăţii TRANSGAZ S.A.
11. Colaborează cu alte entităţi organizatorice din societate, după caz, pentru asigurarea
eficienţei activităţii.

2. SERVICIUL RELAŢII CU INVESTITORII
1. Întocmeşte raportări electronice, curente, anuale, semestriale, trimestriale ale compan1e1
către instituţiile pieţei de capital.
2. Gestionează semnătura electronică a raportărilor şi comunicatelor către instituţiile pieţei
de capital.
3. Asigură managementul legăturii permanente cu instituţiile pieţei de capital, MFP şi alte
instituţii ale statului.
4. Dezvoltă relaţia cu acţionarii, investitorii, analiştii financiari.
5. Gestionează relaţia de colaborare cu agenţiile de rating.
6. Participă la întâlniri/evenimente specifice domeniului de activitate.
2.1.BIROUL RAPORTĂRI STATISTICE
1. Întocmeşte şi transmite în termen anchetele structurale şi dările de seamă statistice impuse
de legislaţia în vigoare.
2. Întocmeşte orice alte situaţii solicitate de Institutul Naţional de Statistică Bucureşti, Direcţia
Judeţeană de Statistică Sibiu şi ministerele de resort.
3. Prospectează piaţa internă şi externă din domeniul energetic prin studii de marketing.
4. Realizează, la solicitare, cercetări de piaţă (energetică, piaţa de capital, statistici diferite) şi
prelucrează datele obţinute pe care le transmite spre analiză superiorului ierarhic.
5. Asigură implementarea principiilor de bune practici privind guvernanta corporativă şi
raportează stadiul implementării acesteia la nivelul societăţii.
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6. Realizează analize diagnostic şi prelucrează informaţiile necesare în diferite anchete
structurale.
3. SERVICIUL GESTIUNE DOCUMENTE

Serviciul Gestiune Documente are

următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a. Activitatea de arhivare:
inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi utilizarea documentelor arhivate
în toate depozitele companiei.
2. Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a Nomenclatorului arhivistic al unităţii,
soli citând şefilor entităţi lor funcţionale/de producţie propuneri în acest sens.
3. Derulează corespondenţa cu Arhivele Naţionale sau serviciile judeţene ale acestora în
scopul asigurării calităţii lucrărilor efectuate.
4. Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite.
5. Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza
registrului de evidenţă curentă.
6. Pune la dispoziţie, pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate
compartimentelor creatoare.
7. La restituire, verifică integritatea documentului împrumutat şi îl reintegrează la fond.
8. Convoacă comisia de inventariere şi selecţionare în vederea analizării dosarelor cu termene
de păstrare expirate, care pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare.
9. Coordonează activitatea de selecţionare a documentelor cu termen de păstrare temporar
din Exploatările Teritoriale.
1O. Efectuează operaţiunile de ordonare şi inventariere a documentelor neordonate şi fără
evidenţă, aflate în depozite, indiferent de provenienţa lor.
11. Întocmeşte ghidul topografic al depozitelor de arhivă existente, până la nivelul Exploatărilor
Teritoriale.
12. Propune soluţii de conservare şi dezinfecţie a documentelor intrate în proces de degradare.
13. Asigură ordinea şi curăţenia în depozitele de arhivă.
14. Întocmeşte procedura privind arhivarea documentelor în cadrul societăţii.
1.

Asigură evidenţa,

b. Activitatea de curierat:
1. Asigură transportul documentelor între sediile administrative din Mediaş, respectiv între
cele din Bucureşti, cu predarea/preluarea acestora la secretariate, în baza borderourilor.
2. Asigură ridicarea corespondenţei de la Poşta Română şi distribuirea acesteia către sediile
administrative din Mediaş, respectiv Bucureşti .
3. Asigură ridicarea corespondenţei de la sediile administrative din Mediaş, respectiv
Bucureşti şi predarea acesteia la Poşta Română.
4. Centralizează corespondenţa naţională prioritară cu confirmare de primire.
5. Asigură legătura cu operatorul economic şi predarea corespondenţei prioritare în vederea
expedierii.
6. Se asigură de îndeplinirea obligaţiilor operatorului în ceea ce priveşte livrarea
corespondenţei naţionale prioritare, prin solicitarea confirmărilor de primire şi distribuirea
acestora către expeditori.
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bibliotecă:

Organizează

depozitul potrivit prevederilor legale în vigoare.
Prezervă, conservă, dezvoltă şi pune în valoare documentele deţinute în colecţia SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.
3. Pune la dispoziţia utilizatorilor lucrările, documentele grafice, documentelor acreditate
S.R.N . şi alte materiale purtătoare de informaţii, existente în colecţia bibliotecii, asigurând,
potrivit solicitărilor împrumutul către salariaţi.
4. Asigură evidenţa biblioteconomică primară şi individuală a colecţiei şi a circulaţiei lucrărilor
în relaţia bibliotecă- utilizator- bibliotecă .
5. Realizează anual inventarul cărţilor existente în cadrul bibliotecii.
6. Verifică periodic colecţia şi propune scoaterea din circulaţie a lucrărilor uzate fizic,
deteriorate sau care nu mai prezintă interes informaţional, fiind depăşite ştiinţific.
7. Propune, în condiţiile legii, operaţiunile de recuperare fizică şi a contravalorii publicaţiilor
degradate sau nerestituite de către cititori.
8. Coordonează activitatea de automatizare (trecere în format electronic) a evidenţelor
bibliotecii pentru asigurarea accesibilităţii acestor evidenţe în reţeaua SNTGN "TRANSGAZ"
S.A.
9. Asigură informarea utilizatorilor privind colecţia bibliotecii.
1O. Efectuează periodic lucrări de igienizare şi îngrijire a colecţiei.
SECŢIUNEA

10.1

DIRECŢIA STRATEGIE BUGETARĂ
Direcţia

Strategie Bugetară asigură îndeplini rea sa rcinilor ce îi revin în cadrul TRANSGAZ S.A.
privind planificarea strategică bugetară, monitorizarea execuţiei programelor anuale de
activitate ale societăţii şi analiza încadrării în BVC a cheltuieililor generate de acestea,
gestionarea · activităţii de control intern/manageriat monitorizarea realizării indicatorilor de
performanţă, stabilirea obiectivelor specifice ale departamentelor/direcţiilor (în colaborare cu
reprezentanţii acestora) ce decurg din obiectivele generale ale societăţii .

Principalele
sunt:

atribuţii şi

sarcini ale

entităţilor funcţionale

din cadrul

Direcţiei

Strategie

Bugetară

1. SERVICIUL STRATEGIE BUGETARĂ ŞI URMĂRIRE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
1. Participă la elaborarea Planului de Administrare şi la stabilirea obiectivelor generale ŞI
specifice ale departamentelor/direcţiilor în colaborare cu reprezentanţii acestora.
2. Monitorizează indicatorii de performanţă ai departamentelor/direcţiilor.
3. Participă la elaborarea Raportului administratorilor (semestrial şi anual) prin centralizarea
datelor primite de la departamente/direcţii/servicii independente.
4. Participă la elaborarea trimestrială a Raportului de execuţie mandat Director General prin
centralizarea datelor primite de la departamente/direcţii/servicii independente.
5. Participă la elaborarea Raportului de evaluare anual al Directorului General şi al Directorului
Economic.
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activitatea de analiză şi centralizare a datelor necesare elaborării Planului de
Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pe 1O ani şi monitorizează
execuţia acestuia.
7. Analizează TYNDP şi GRIP-uri şi sprijină transmiterea informaţiilor solicitate pentru
elaborarea acestora.
8. Completează şi transmite formularul S11 00 solicitat de Ministerul Finanţelor.
9. Monitorizează anual indicatorii cheie de performanţă stabiliţi în Planul de Administrare şi
informează managementul general asupra stadiul de realizare a acestora.
1O. Monitorizează realizarea obiectivelor specifice Departamentului Strategie şi Management
Corporativ cuprinse în: Planul de Administrare, Planul de Dezvoltare a Sistemului de
Control lntern/Managerial, Planul de dezvoltare al Sistemului Integrat Calitate-Mediu,
Sănătate şi Securitate în Muncă şi Planul de integritate al societăţii.
11. Monitorizează stadiul de realizare a obiectivelor stabilite (generale, specifice) în Planul de
Administrare al societăţii.
12. Monitorizează contractele de închiriere Reprezentanţe şi locuinţe de serviciu Bruxelles.
13. Elaborează fişele de prezentare a proiectelor cuprinse în Planul de Dezvoltare a Sistemului
Naţional de Transport gaze naturale pe 1O ani.
14. Elaborează rapoarte şi informări solicitate de conducerea societăţii.
6.

Coordonează

1.1. BIROUL ANALIZĂ ŞI INFORMARE STRATEGICĂ
1. Elaborează Raportul lunar privind activitatea societăţii (preliminat şi final) prin centralizarea
datelor primite de la departamente/direcţii (în Excel şi Power Point).
2. Elaborează Raportul săptămânal de activitate al Departamentului Strategie şi Management
Corporativ prin centralizarea datelor (în format Excel şi Power Point) - monitorizare
indicatori de performanţă ai Departamentului Strategie şi Management Corporativ.
3. Elaborează analize tehnice şi economice privind activitatea societăţii:
- Istoric în cifre a activităţii TRANSGAZ S.A. (2000 - prezent);
- Raport privind realizarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă cuprinse în Planul de
Administrare a societăţii;
- Rezultate economice şi Previziuni bugetare;
- Alte analize privind activitatea companiei (Carta alba)
prin centralizarea informaţiilor de la departamente/direcţii.
4. Gestionează baza de date de tip "Data warehouse".
2. SERVICIUL MONITORIZARE EXECUŢIE PROGRAME INVESTIŢIONALE
1. Coordonează activitatea de elaboare a Programelor investiţionale şi asigură secretariatul
Comisiei pentru analiza programelor anuale de activitate ale societăţii şi controlul
planificării bugetare a acestora.
2. Elaborează Programul privind Alte Servicii Executate de Terţi prin centralizarea datelor
primite de la departamentele/direcţiile societăţii.
3. Monitorizează cheltuielile generate de realizarea programelor investiţionale atât din punct
de vedere al încadrării acestora în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat cât şi în valoarea
contractelor, prin elaborarea zilnică de rapoarte de control bugetar (referate de necesitate,
contracte, comenzi, facturi).
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cheltuielile de protocol şi reprezentare şi încadrarea acestora în Bugetul de
Venituri şi Cheltuieli aprobat prin elaborarea de rapoarte zilnice de control bugetar la
referate de necesitate, comenzi, facturi.
5. Monitorizează alte cheltuieli pe liniile din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat.
6. Prelucrează informaţiile primite de la departamente/direcţii şi raportează st.adiul de
realizare a programelor anuale de activitate ale societăţii (preliminar şi final) către Biroul
Analiză şi Informare Strategică.
7. Actualizează Programul privind Alte Servicii Executate de Terţi ori de câte ori este nevoie,
în baza solicitărilor primite de la departamente/direcţii.
8. Elaborează, în colaborare cu Departamentul Dezvoltare, lucrarea TOP 25 PMDI şi
monitorizează stadiul de realizare a proiectelor cuprinse în aceasta.
9. Elaborează, lunar, analize comparative a realizarilor Programelor investiţionale faţă de
aceeaşi perioadă a anului trecut.
1O. Comunică Secretariatului CTE încadrarea în programele anuale de activitate a societăţii a
lucrărilor supuse analizei şi avizării.
11. Monitorizează gradul de realizare a "Planului de dezvoltare pe 1O ani".
4.

Monitorizează

3. SERVICIUL IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE SISTEM CONTROL INTERN/
MANAGERIAL
1. Monitorizează şi îndrumă metodologie activitatea de implementare şi dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial în cadrul societăţii.
2. Asigură secretariatul Comisiei de monitorizare, constituită prin act de decizie internă a
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
3. Elaborează şi gestionează documentele privind implementarea şi dezvoltarea SCI/M
conform prevederilor legale pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităţilor publice.
4. Verifică documentele elaborate privind implementarea managementului riscurilor conform
prevederilor legale pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor
publice.
5. Efectuează anual autoevaluarea dezvoltării sistemului de control intern/managerial în
cadrul societăţii princentralizarea la nivel de societate a Chestionarelor de autoevaluare a
stadiului de implementare a standardelor de control internjmanagerial completate, semnate
şi transmise de conducătorii serviciilor/birourilor independente din cadrul societăţii pentru
aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial, în
raport cu numărul de standarde implementate.
6. Elaborează Raportul privind stadiul implementării sistemului de control internjmanagerialla
nivelul SNTGN "TRANSGAZ" S.A. pentru anul anterior.
7. Elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind monitorizarea performanţelor pe
departamente, direcţii independente, servicii independente, Sucursala Mediaş şi Exploatări
teritoriale, Informarea anuală privind monitorizarea performanţelor la nivelul SNTGN
"TRANSGAZ" S.A., informare care cuprinde analiza obiectivelor şi activităţilor prin
intermediul indicatorilor de performanţă .
8. Supune spre aprobare preşedintelui Comisiei de Monitorizare Informarea anuală privind
monitorizarea performanţelor la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" S.A şi apoi o transmite
Directorului General.
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responsabilii SCI/M nominalizaţi pe departamente, direcţii independente, servicii
independente/ exploatări teritoriale/Sucursala Mediaş în elaborarea documentelor SCI/M .
1O. Elaborează/actualizează/monitorizează anual Programul de dezvoltare a sistemului de
control intern managerial al societăţii, program care cuprinde obiective, activităţi,
responsabili, termene, pentru fiecare standard de control intern/managerial.
11. Supune aprobării directorului general Programul de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial al societăţii.
12. Prezintă Comisiei de monitorizare, la termenele stabilite sau ori de eate ori se consideră
necesar, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la implementarea şi
dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial, în raport cu programul de dezvoltare
adoptat la nivelul societăţii, acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică întreprinse, precum şi cu alte probleme apărute în legătură cu acest
domeniu.
13. Elaborează şi transmite raportări privind stadiul implementării sistemului de control
intern/managerial în baza prevederilor legale pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice ierarhic superioare (ministerul de resort).
14. Propune metode de îmbunătăţire a sistemului de control intern/managerial din cadrul
SNTGN "TRANSGAZ" S.A. şi alte elemente relevante în implementarea şi dezvoltarea
sistemului de control intern managerial
9.

Consiliază

3.1. BIROUL MANAGEMENTUL RISCULUI
1. Asigură secretariatul Echipei de Gestionare a Riscurilor pe societate, constituită prin decizie
internă a SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
2. Organizează desfăşurarea şedinţelor Echipei de Gestionare a Riscurilor.
3. Elaborează ROF-ul Echipei de Gestionare a Riscurilor.
4. Elaborează (actualizează) documentaţia sistemului de management al riscului din cadrul
societăţii (Procedura de Sistem Managementul Riscului, Strategia de managementul
Riscului etc.).
5. Analizează registrele de riscuri pe departamente, direcţii independente, servicii
independente, Sucursala Mediaş, exploatări teritoriale.
6. Elaborează/actualizează anual Registrul riscurilor la nivelul societăţii, prin centralizarea
riscurilor operaţionale majore cuprinse în registrelor riscurilor de la nivelul
departamentelor, direcţiilor independente, serviciilor independente, Sucursalei Mediaş şi
exploatărilor teritoriale, a riscurilor strategice, financiare şi a riscurilor pure-hazard.
7. Elaborează Planul de măsuri de minimizare a riscurilor la nivelul societăţii pentru riscurile
escaladate.
8. Transmite Planul de măsuri de minimizare a riscurilor la nivelul societăţii, aprobat,
departamentelor,
direcţiilor
independente,
serviciilor
independente/exploatărilor
teritoriale/Sucursalei Mediaş, în vederea implementării .
9. Elaborează pe baza rapoa rtelor anuale de gestionare a riscurilor pe departamente, direcţii
independente, servicii independente, Sucursala Mediaş şi exploatări teritoriale, Informarea

privind desfaşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul SNTGN
"TRANSGAZ" S.A, în vederea avizării de către preşedintele Echipei de gestionare a riscurilor.

anuală
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Gestionează

documentele elaborate privind riscurile escala date care se monitorizeaza la
nivelul societăţii (Fişe Alerta la risc, Fişe de Urmărire a riscurilor cuprinse în Planul de
măsuri, registrul riscurilor etc.).
11. Consiliază responsabilii cu riscurile nominalizaţi pe departamente, direcţii independente,
servicii independente, Sucursala Mediaş şi exploatări teritoriale, pentru elaborarea
documentelor privind managementul riscurilor.
12. Propune Profilul de risc şi limita de toleranţă a riscurilor, pentru anul în curs.
13. Verifică documentele elaborate privind implementarea managementului riscurilor conform
prevederilor legale pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice.
14. Coordonează echipele de gestionare a riscurilor constituite la nivel de departamente,
direcţii independente, servicii independente, Sucursala Mediaş şi exploatări teritoriale.
15. Analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor
specifice la nivel de departamente, direcţii independente, servicii independente, Sucursala
Mediaş şi exploatări teritoriale.
16. Transmite la termenele stabilite în cadrul şedintelor Echipei, i nformări referitoare la
desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul societăţii.
17. Analizează stadiul implementării măsurilor de control pentru minimizarea riscurilor şi
stabileşte corecţiile ce se impun, revizuieşte expunerea la risc şi validează riscurile reziduale.
18. Elaborează ori de eate ori consideră necesar, dar cel puţin o dată pe an, informări
referitoare la desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul societăţii .
19. Contribuie la crearea culturii organizaţionale privind managementul riscurilor: instruire,
informare, conştientizare, comunicare.
SECŢIUNEA

10.2
DIRECŢIA

COMUNICARE

Direcţia

Comunicare elaborează politica de comunicare corporate a companiei, asigură suport
de specialitate managementului şi structurilor organizatorice ale societaţii în conceperea,
organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de comunicare internă şi externă,
transparenţă decizională, realizare a publicaţiilor şi materialelor specifice domeniului de
activitate, precum şi monitorizarea şi analizarea permanentă a efectelor mediatice ale societăţii.

Principalele

atribuţii şi responsabilităţi

ale

entităţilor funcţionale

subordonate directorului

direcţiei:

1. SERVICIUL COMUNICARE INTERNĂ
1. Asigură un management eficient al comunicării interne.
2. Elaborează politicii de comunicare internă şi CSR în consens cu obiectivele strategice din
planul de administrare.
3. Implementează politici/măsuri/acţiuni de comunicare internă şi CSR.
4. Gestionează contractele încheiate pentru servici i cu presa scrisă şi audio -video.
5. Transmite zilnic către conducerea companiei, rezumatul ştirilor mass-media.
6. Monitorizază permanent şi actualizează informaţiile de pe site-ul societăţii.
7. Monitorizează aplicarea Ghidului de elaborare documente (scrise).
8. Asigură managementul organizării evenimentelor interne corporate.
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la organizarea de evenimente naţionale şi internaţionale la care societatea are
calitate de organizator/partener.
1O. Elaborează Raportul de sustenabilitate al companiei.
11. Dezvoltă acţiuni eficace de comunicare internă şi proiecte CSR.
12. Monitorizează implementarea proiectelor CSR.
13. Redactează scrisorile de felicitare adresate salariaţilor, de managementul companiei, cu
prilejul diferitelor sărbători.
14. Colaborează cu alte entităţi organizatorice din societate, după caz, pentru asigurarea

9.

Participă

eficienţei activităţii.

2. SERVICIUL COMUNICARE EXTERNĂ
1. Asigură un management eficient al comunicării externe.
2. Elaborează politici de comunicare externă în consens cu obiectivele strategice din planul de
administrare.
3. Monitorizează implementarea măsurilor/acţiunilor stabilite prin politica de comunicare
externă.

contractele de consultanţă în management şi comunicare.
Furnizează către mass-media naţională şi internaţională informaţiile de interes public, cu
referire la activitatea societăţii, în condiţiile legii şi cu aprobarea conducerii.
6. Efectuează diligenţele necesare pentru asigurarea unui management eficient al campaniilor
media ale societăţii şi de răspuns la situaţiile de comunicare dificile, delicate şi/sau de criză .
7. Elaborează rapoarte/statistici lunare/trimestriale/semestriale/anuale privind reflectarea
mediatică a societăţii în mass-media naţională şi internaţională.
8. Monitorizează şi gestionează eficient solicitările venite din partea jurnaliştilor şi a
răspunsurilor date acestora, conform prevederilor legale.
9. Elaborează/redactează în colaborare, după caz, cu entităţile organizatorice impactate,
comunicatele de presă, răspunsurile solicitate de căt re diverse instituţii naţionale şi
internaţionale, dreptul la replică, altor acţiuni de răspuns menite să apere capitalul
reputaţional al companiei.
1O. Asigură managementul organizării de evenimente naţionale şi internaţionale la care
societatea are calitate de organizator/partener.
11. Asigură activităţi de reprezentare şi promovare a companiei (elaborarea prezentării
generale a companiei -format ppt, în limba română şi engleză; elaborează fişele de
prezentare a companiei, flyerele, roll-up-urile, alte materiale promoţionale, film corporate,
spot corporate, baza fato companie; scurte biografii ale managementului ş.a.).
12. Colaborează cu alte entităţi organizatorice din societate, după caz, pentru asigurarea

4.
5.

Gestionează

eficienţei activităţii.
SECŢIUNEA

11

DEPARTAMENTUL ACCESARE FONDURI EUROPENE
SI
INTERNATIONALE
, RELATII
,
,
Departamentul Accesare Fonduri Europene şi Relaţii Internaţionale asigură îndeplinirea
sarcinilor ce revin societăţii conform statutului şi Planului de Administrare al societăţii, prin:
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•

monitorizarea

oportunităţilor

finanţărilor

nerambursabile

de

finanţare

pentru

modernizării/retehnologizării/dezvoltării

•

•
•
•

ŞI FUNCŢIONARE

din fonduri europene şi coordonarea accesării
proiecte TRANSGAZ S.A., în
vederea
Sistemului Naţional de Transport Gaze

Naturale;
efectuarea demersurilor necesare obţinerii de finanţări pentru proiectele de interes ale
societăţii şi monitorizarea implementării acestora cu respectarea condiţiilor de finanţare
aplicabile;
gestionarea relaţiilor de cooperare ale societăţii cu partenerii externi şi cu operatorii de
sisteme de transport gaze naturale din UE;
gestionarea activităţiilor conexe relaţiilor de cooperare internaţională;
gestionarea relaţiilor cu Comisia Europeană în implementarea proiectelor de dezvoltare
ale societăţii.

Principalele atribuţii, sarcini
departamentului:

şi lucrări

ale

entităţilor funcţionale

subordonate directorului

1. REPREZENTANTA TRANSGAZ S.A. BRUXELLES
1. Asigură cadrul de reprezentare a TRASGAZ S.A. în raporturi instituţionale, de lucru,
colaborare şi parteneriat, inclusiv în scop de informare şi lobby, cu: Comisia Europeană,
Parlamentul European, Asociaţiile Europene din Energie, Comunităţi de afaceri, instituţii,
organizaţii, autorităţi, comisii şi comitete, grupuri de lucru, cercuri de experţi şi orice alte
entităţi ale UE şi/sau ONG-uri din domeniul de activitate al companiei.
2. Asigură monitorizarea şi informează TRANSGAZ S.A. în legatură cu deciziile, acţiunile,
iniţiativele legislative/ de reglementare şi tendinţele, prezente şi/sau posibile, ale
instituţiilor europene în domeniul transportului de gaze.
3. Asigură participarea - în baza mandatului conferit de conducerea departamentului - la
întâlniri, întruniri, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, etc. pentru a asigura informarea
pe tematica transportului gazelor naturale.
4. Monitorizează programele de finanţare iniţiate/gestionate de Comisia Europeană care
acoperă sectorul gazelor, în special"sectorul de transport al gazelor naturale".
5. lnformează referitor la poziţionarea actorilor regionali din Europa Centrală şi de Est,
îndeosebi statele vecine României, faţă de politica de interconectare a UE, raportat la
interesele TRANSGAZ S.A.
6. Obţine şi transmite date relevante privind poziţionări şi intenţii ale Federaţiei Ruse în
domeniul energetic/gaze naturale.
7. Monitorizează permanent presa locală şi internaţională în ceea ce priveşte problematica din
sfera de activitate a Companiei.
8. Întocmeşte informări în legatură cu dinamica în plan internaţional şi european a
problematicii referitoare la transportul gazelor naturale, în general, dar în special raportat la
interesele, pe termen mediu şi lung, ale TRANSGAZ S.A.
9. Urmăreşte legătura cu articole/interviuri/declaraţii de presa ce impactează asupra
companiei şi, după caz, formulează propuneri de contracarare/dezminţire a informaţiilor cu
impact negativ sau, dimpotrivă, de popularizare/diseminare a celor pozitive, în cercurile şi
mediile de interes.
1O. Transmite orice fel de date şi informaţii relevante pentru companie, obţinute
conjunctural/punctual, în virtutea activităţilor desfăşurate.
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11. Activează în sensul atragerii de fonduri/finanţări europene, prin legătura cu organismele de
finanţare din cadrul Comisiei Europene, (DG ENER, INEA), care gestionează Contractele de
finanţare încheiate între Comisia Europeană şi TRANSGAZ S.A.
12. Participă la prezentările/info days iniţiate de Comisia Europeană, privind programele de
finanţare în care proiectele TRANSGAZ S.A. sunt/pot fi, potenţial eligibile.
13. Participă la întâlnirile dintre TRANSGAZ S.A. şi organismele finanţatoare ale Comisiei
Europene privind aspectele referitoare la implementarea proiectelor care beneficiază de
Contracte/Decizii de finanţare .
14. Asigură mediul optim de promovare a intereselor şi imaginii SNTGN TRANSGAZ S.A.
15. Acţionează pentru organizarea de întâlniri/discuţii/contacte, atât oficiale, cât şi informa le, la
Bruxelles sau în ţară, dintre conducerea companiei şi decidenţi de cel mai înalt nivel din
cadrul COM, PE şi alte instituţii/entităţi relevante pentru activitatea TRANSGAZ S.A.
16. Identifică şi stabileşte relaţii de lucru cu europarlamentarii români şi străini dispuşi să
sprUine activitatea şi interesele TRANSGAZ S.A.
17. Stabileşte relaţii strânse, de cooperare, la nivelul unor publicaţii relevante din domeniul
economic/energiei, în vederea publicării de către acestea a unor articole
favorabile/conform intereselor companiei şi/sau ale României.
18. Întreprinde acţiuni de publicare în presa belgiană şi internaţională a unor interviuri cu
membrii conducerii companiei şi/sau reprezentanţi guvernamentali români, pe teme legate
de energie şi activitatea de transport gaze naturale.
2. REPREZENTANTA TRANSGAZ S.A. CHIŞINĂU
1. Asigură relaţiile de colaborare cu Republica Moldova în ceea ce priveşte interconectarea
sistemelor de conducte de transport a gazelor naturale şi a identificării modalităţilor de
sporire a eficienţei energetice.
2. Colaborează cu omologii din Republica Moldova în vederea transpunerii graduale a aquisului comunitar în domeniul energetic.
3. Acordă asistenţă tehnică societăţii I.S."VESTMOLDTRANSGAZ" din Republica Moldova în
vederea implementării cu succes a proiectelor privind dezvoltări ale SNT în zona de NordEst a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum şi a
asigurării capacităţilor de transport spre Republica Moldova.
4. Participă sau organizează evenimente cu relevanţă asupra companiei.
5. Promovează acţiunile şi proiectele societăţii.
6. Promovează în mass-media activităţile companiei.
7. Asigură spaţiul de cazare pentru angajaţii societăţii care se vor deplasa la Chişinău în
vederea participării la diferite evenimente sau training-uri.
3. SERVICIUL ANALIZĂ GEOPOLITICĂ GAZE NATURALE
1. Realizează evaluări şi previziuni privind evoluţia pieţei gazelor naturale din zonele de
interes ale TRANSGAZ S.A.
2. Prezintă evoluţia scenariilor de transport/consum a gazelor naturale şi efectul geopolitic
aferent la nivel regional şi european, cu potenţial efect asupra TRANSGAZ S.A., din punct
de vedere al relaţiilor internaţionale, economic cât şi al securităţii SNT în corelare cu
securitatea regională.
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3. Analizează şi evaluează evoluţia unor evenimente, a elementelor previzionale ale acestora,
de prognoză şi decelare a impactului posibil asupra TRANSGAZ S.A., însoţit de soluţii
pentru evitarea consecinţelor negative.
4. Analizează şi estimează evoluţia viitoare a spaţiilor din zona Mării Negre, Balcani, Orientul
Mijlociu, Eurasia, Europa - din punct de vedere al pieţei Gazelor Naturale, tendinţe şi
planuri de dezvoltare şi relaţionarea acestora cu interesul societăţii .
5. Apreciază perspectivele de evoluţie comercială şi financiară din piaţa gazelor naturale, a
stării de securitate regională .
6. Evaluează posibilităţile de extindere a interesului/activităţii/activităţi conexe ale TRANSGAZ
S.A., pe alte pieţe.
7. Transmite structurilor de conducere, toate informaţiile aferente celor de mai sus.
SECŢIUNEA

11. 1
DIRECŢIA

FONDURI EUROPENE

Direcţia

Fonduri Europene asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii privind accesarea şi
obţinerea fondurilor europene, prin:
corelarea criteriilor de eligibilitate ale programelor europene de fi nanţare
nerambursabilă, cu proiectele TRANSGAZ S.A. cu potenţial eligibil;
gestionarea întocmirii Cererilor de Finanţare pentru proiectele eligibile ale TRANSGAZ
S.A.;
gestionarea Contractelor de finanţare, a respectării disciplinei contractuale şi a corelării
prevederilor acestora cu prevederile Contractelor de implementare a proiectelor
TRANSGAZ S.A. care au obţinut finanţări nerambursabile;
monitorizarea implementării contractelor de implementare a proiectelor beneficiare de
granturi europene;
asigurarea colaborării cu managerii/responsabilii de implementarea proiectelor care au
obţinut finanţare europeană;

asigurarea interfeţei cu partenerii de proiect şi cu toţi consultanţii de specialitate, cu
autorităţile naţionale şi internaţionale competente, pe toată perioada implementării
proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
colaborarea cu Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare,
Departamentul pentru Energie, Directoratele Generale de specialitate din cadrul
Comisiei Europene, cât şi cu partenerii de proiecte, interni şi externi.

Principalele
Europene:

atribuţii,

sarcini

şi lucrări

ale

entităţilor funcţionale

din cadrul

Direcţiei

Fonduri

1. SERVICIUL FONDURI EUROPENE
1. Monitorizează oportunităţile de finanţare prin fonduri europene nerambursabile, ale
proiectelor TRANSGAZ S.A. în vederea modernizării/retehnologizării/dezvoltării Sistemului
Naţional de Transport Gaze Naturale, prin parcurgerea şi analizarea documentelor de
specialitate ce apar pe plan naţional/internaţional.
2. Elaborează puncte de vedere privind acţiunile de interes în domeniul finanţărilor
nerambursabile ale proiectelor TRANSGAZ S.A.
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împreună

cu serviciile de specialitate din cadrul societăţii, la identificarea
proiectelor TRANSGAZ S.A. care pot beneficia de finanţare din fonduri nerambursabile.
Analizează posibilităţile de finanţare a unor proiecte din fonduri nerambursabile şi
elaborează propuneri în vederea aprobării acestora de către conducerea societăţii, conform
prevederilor din strategia societăţii/programelor de dezvoltare - investiţii.
Participă la negocierea acordurilor de colaborare cu persoanele juridice străine şi
organismele internaţionale, acorduri aferente realizării proiectelor cu finanţare
nerambursabilă, precum şi la orice întâlnire (seminarii, simpozioane, prelegeri,etc.) unde se
dezbate problematica legată de fondurile europene, programe operaţionale şi
implementarea proiectelor.
lnformează compartimentele de resort, asupra proiectelor aprobate de către conducere
pentru finanţare nerambursabilă, în vederea :
- inserării acestora în programele de dezvoltare-investiţii ale societăţii;
- întocmirii documentelor aferente Cererii de finanţare (Studii de pre-fezabilitate, Studii
de Fezabilitate, Analize Cost-Beneficiu, Proiecte Tehnice);
- derulării procedurilor de achiziţie pentru contractele de servicii şi execuţie lucrări .
aferente proiectelor respective.
Întocmeşte Dosarul Cererilor de finanţare din fonduri europene sau alte fonduri de investiţii
externe şi interne - toată documentaţia aferentă acestui dosar - şi depune dosarul la
Organismul care finanţează obiectivul de investiţie .
Urmăreşte şi răspunde (limitat la atenţionarea factorilor responsabili de execuţia lucrărilor şi
întocmirea documentelor contabile) de respectarea prevederilor din Contractul de
finanţare.

departamentelor şi direcţiilor relevante, documentele
aferente, în vederea
responsabilizării serviciilor de specialitate pentru respectarea prevederilor Contractului/
Deciziei de Finanţare.
10. Întocmeşte, în colaborare cu compartimentele de specialitate din societate, rapoartele de
urmărire a progresului fizic, documentar şi financiar privind stadiul implementării
proiectelor şi îndeplinirea de către beneficiar a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de
Finanţare, şi le transmite către Organismul de Finanţare.
11 . Asigură evidenţa extracontabilă a tuturor documentelor proiectelor cu finanţare
nerambursabilă şi pe baza acestora întocmeşte Cererile de plată intermediare precum şi
Cererea finală de plată a soldului.
12. Monitorizează evidenţele financiare privind încadrarea acestora în criteriile de eligibilitate
prevăzute în Contractele/Deciziile de Finanţare, cât şi realitatea şi conformitatea
cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanţări nerambursabile, conform
reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.
13. Asigură şi gestionează comunicarea cu Organismul finanţator şi ministerele relevante, în
legătură cu documentele şi datele ce ţin de contractul de finanţare pentru proiectele care
au primit finanţare.
14. Participă la reuniunile(lntâlnirile cu relevanţă pentru gestionarea fondurilor europene, a
programelor operaţionale şi pentru implementarea proiectelor cu finanţare europeană

9.

Prezintă

nerambursabilă.
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de specialitate şi monitorizează modificările şi completările produse
care au impact asupra activităţii de implementare a proiectelor cu finanţări europene
nerambursabile.
16. Păstrează documentele aferente Contractelor de finanţare şi asigură accesul autorităţilor
naţionale şi/sau ale CE sau împuterniciţi ale acestora - cu atribuţii de control şi audit - la
toate documentele aferente proiectelor cu finanţări europene şi din altă sursă, externă sau
internă, nerambursabile.
17. Asigură îndeplinirea formalităţilor vamale cu regimuri definitive sau suspensive, în
conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi române de specialitate în vigoare,
pentru contractele încheiate de TRANSGAZ S.A. pentru bunurile şi serviciile achiziţionate
din spaţiul comunitar sau din afara acestuia.
18. Asigură întocmirea şi transmiterea declaraţiei INTRASTAT.
15.

Urmăreşte legislaţia

2. SERVICIUL MONITORIZARE, IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ
1. Participă la întocmirea Cererilor de finanţare.
2. Asigură colabora rea cu structurile de specialitate în vederea întocmirii documentelor
justificative, aferente Cererii de Finanţare.
3. Monitorizează derularea contractelor de servicii, execuţie lucrări, prin care se realizează
implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile
Contractelor/Deciziilor prin care se acordă finanţarea nerambursabilă implementării
proiectelor aferente.
4. Ţine evidenţa tuturor documentelor primite, de la serviciile de specialitate responsabile de
operaţiunile financiar-contabile, contractele de servicii şi/sau execuţie lucrări, cât şi cele
responsabile de obiectivele, desfăşurarea activităţilor ŞI rezultatele proiectelor
implementate.
5. Face parte, prin angajaţii săi, din echipele de suport specialişti şi consultanţi pentru toate
proiectele care beneficiază de finanţare europeană.
6. Participă la toate întâlnirile de lucru ale echipelor responsabile de implementarea
proiectelor cu finanţare europeană , cât şi la toate fazele determinante intermediare/de
recepţie ale realizării acestora.
7. Răspunde de asigurarea corelării prevederilor Contractelor de Finanţare cu prevederile
Contractelor de execuţie/servicii/achiziţii.
8. Prezintă periodic conducerii departamentului, informări de monitorizare şi evalua·re a
realizării proiectelor, în raport cu prevederile din Contractele/Deciziile de finanţare.
9. Oferă sprijinul şi accesul nelimitat personalului (co)finanţatorului (intern sau extern), sau
orică rui alt organism (intern sau extern) autorizat de acesta, pentru a verifica modul de
implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă .
1O. Participă la reuniunile(lntâlnirile cu relevanţă pentru implementarea proiectelor cu finanţare
europeană nerambursabilă .

11. Asigură supravegherea implementării proiectelor, diminuând orice posibilă neconformitate
apărută în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, referitoare la
implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, precum şi cu prevederile
Contractelor/Deciziilor de finanţare, ori ale altor angajamente legale încheiate în baza
acestor dispoziţii .
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11.2
DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE

Direcţia

Relaţii

Internaţionale

asigură

îndeplinirea

sarcinilor

ce

revm

societăţii

şi

departamentului în ceea ce priveşte:
coordonarea relaţiilor de colaborare ale societăţii cu autorităţile şi instituţiile relevante
naţionale şi europene (ministerul de resort, Departamentul pentru Energie, Agenţia
Naţională de Resurse Minerale, Comisia Europeană etc.) în scopul îndeplinirii
obiectivelor de cooperare internaţională şi a implementării proiectelor cu impact
internaţional;

coordonarea şi monitorizarea relaţiilor de colaborare cu operatorii de transport din
ţările învecinate în scopul dezvoltării şi operării în comun a capacităţilor transfrontaliere
de transport, precum şi cu alte entităţi la nivel mondial, implicate în activităţile din
sectorul gazelor naturale, autorităţi, instituţii, organisme publice naţionale, europene şi
internaţionale, companii din domeniul gazelor naturale etc.;
conducerea activităţii de cooperare cu ceilalţi operatori de sisteme de transport gaze
naturale din Uniunea Europeană, în scopul coordonării planurilor de dezvoltare la nivel
european;
coordonarea activităţilor conexe relaţiilor de cooperare internaţională.

Principalele

atribuţii,

sarcini

şi lucrări

ale

entităţilor funcţionale

din cadrul

Direcţiei Relaţii

Internaţionale:

1. SERVICIUL RELAŢII INTERNAŢIONALE
1. Dezvoltă şi monitorizează relaţiile de colaborare cu operatorii sistemelor de transport gaze
naturale din ţările vecine în vederea implementării şi operării în comun a interconectărilor
transfrontaliere, după cum urmează:
iniţiază discuţiile cu aceşti operatori, organizează şi participă la întâlniri, întocmeşte şi
păstrează notele de discuţii;
gestionează corespondenţa cu operatorii sistemelor de transport din ţările învecinate;
elaborează împreună cu celelalte structuri organizatorice relevante, documentele de
cooperare;
urmăreşte, împreună cu structurile organizatorice de specialitate implicate, realizarea
obligaţiilor ce decurg din aceste documente;
difuzează către factorii interesaţi, sarcinile ce decurg din documentele încheiate;
informează conducerea TRANSGAZ S.A. sau autorităţile relevante, cu privire la stadiul de
dezvoltare a proiectelor de interconectare şi modul de derulare a obligaţiilor reciproce
rezultate din documentele de cooperare.
2. Colaborează cu alte companii din sectorul gazier - producători şi furnizori de gaze naturale,
producători şi furnizori de echipamente, consultanţi, prin:
stabilirea de contacte şi organizarea de întâlniri în vederea discutării şi soluţionării unor
probleme de interes comun;
gestionarea corespondenţei aferente unor asemenea colaborări;
participarea la încheierea unor documente de colaborare cu firme de profil.
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3. Întocmeşte profilurile unor companii din domeniul gazelor naturale cu care TRANSGAZ S.A.
are relaţii de colaborare sau care pot influenţa în viitor activitatea societăţii şi profilurile
industriei gaziere din diferite ţări.
4. Asigură servicii de traducere:
efectuează traducerea unor documente (contracte, acorduri, documente de licitaţie,
specificaţii tehnice, prezentări, facturi, corespondenţa curentă, situaţii financiare,
raportări curente, hotărâri ale CA şi AGA etc.) la solicitarea departamentelor, direcţiilor şi
serviciilor din cadrul societăţii şi ţine evidenţa acestor traduceri.
efectuează traducerea unor articole, studii, studii de caz etc. apărute în publicaţiile
străine de specialitate, a materialelor primite de la conferinţele internaţionale, pe care le
pune la dispoziţia compartimentelor interesate din cadrul TRANSGAZ S.A.
asigură translatori/interpreţi în cadrul întâlnirilor cu partenerii străini desfăşurate la
sediul societăţii şi pentru delegaţiile societăţii care fac deplasări în străinătate.
organizează întâlniri şi păstrează evidenţa delegaţiilor străine care vizitează TRANSGAZ
S.A. în interes de serviciu şi a documentelor încheiate cu aceste ocazii; întocmeşte şi ţine
evidenţa notelor de discuţii purtate cu delegaţiile străine.
contractează şi urmăreşte derularea contractelor privind externalizarea traducerilor.
2. SERVICIUL COOPERARE ORGANISME NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
1. Asigură colaborarea cu organismele şi organizaţiile naţionale şi internaţionale la care
TRANSGAZ S.A. s-a afiliat şi cu societăţile mixte la care TRANSGAZ S.A. deţine participaţii.
2. Promovează interesele TRANSGAZ S.A în relaţiile de colaborare cu acestea.
3. Participă la reuniunile(lntâlnirile cu relevanţă pentru cooperarea comercială şi dezvoltarea
activităţii TRANSGAZ S.A.
4. Gestionează corespondenţa şi documentele aferente cu organizaţiile naţionale şi
internaţionale la care TRANSGAZ S.A. s-a afiliat.
5. Asigură difuzarea către factorii interesaţi a sarcinilor ce decurg din documentele încheiate
cu organizaţiile naţionale şi internaţionale la care TRANSGAZ S.A. s-a afiliat.
6. Colaborează cu Directoratul General pentru Energie din cadrul Comisiei Europene pentru
promovarea culoarelor de transport prin România şi identificarea timpurie a programelor
de finanţare derulate de Comisia Europeană . Această colaborare se materializează prin:
participarea la întâlnirile organizate de DG ENER pe tema proiectelor de interes comun
la nivel european, întocmirea şi păstrarea informărilor în urma acestor întâlniri;
gestionarea corespondenţei cu structurile relevante ale Comisiei Europene, transmiterea
informaţ i ilor relevante în scopul promovării proiectelor de interes ale companiei;
difuzarea către structurile organizatorice de specialitate a informaţiilor de interes
primite de la reprezentanţii Comisiei Europene;
informarea conducerii TRANSGAZ S.A. sau a autorităţilor relevante cu privire la aspecte
relevante ale colaborării cu Comisia Europeană.
7. Studiază şi analizează oportunităţi de asociere sau constituire de societăţi mixte, propune
variante şi soluţii eficiente în acest sens, şi participă împreună cu structurile organizatorice
de specialitate la negocierea şi întocmirea acordurilor de asociere.
8. Întocmeşte fişe cu coordonatele firmelor care îşi manifestă interesul unor potenţiale
colaborări cu TRANSGAZ S.A. şi/sau transmit solicitări de oferte şi realizează evaluarea
acestora din punct de vedere al fiabilităţii, fezabilităţii şi profitabilităţii . Identifică şi
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analizează

factorii de risc în relaţiile TRANSGAZ S.A. cu potenţiali parteneri de afaceri din
ţări şi zone de interes şi îi ierarhizează într-o bază de date, sub aspectul stabilităţii politice,
economice, financiare, sociale etc.
9. Participă alături de serviciile de specialitate din cadrul departamentului la
reuniunile(lntâlnirile cu Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare.
3. BIROUL ACTIVITĂŢI SUPORT
1. Analizează şi efectuează propuneri de participare a reprezentanţilor societăţii la evenimente
de profil organizate în străinătate.
2. Îndeplineşte formalităţi le pentru deplasările externe.
3. Înaintează spre aprobare către Consiliul de Administraţie propuneri privind evenimentele
interne şi externe la care TRANSGAZ S.A. a fost invitată să participe.
4. lnformează periodic Consiliul de Administraţie în legătură cu deplasările în străinătate ale
personalului TRANSGAZ S.A., care a participat la conferinţe, seminarii, cursuri în situaţii de
urgenţă, aprobate de directorul general al societăţii, în limita competenţelor delegate.
5. Transmite departamentelor/direcţiilor şi compartimentelor din structura TRANSGAZ S.A.
invitaţiile privind participarea la manifestări interne şi
internaţionale (seminarii,
simpozioane, conferinţe, work-shopuri, expoziţii etc.) în vederea formulării de propuneri şi
le prezintă spre aprobare, după caz, directorului general şi Consiliului de Administraţie.
6. Pregăteşte şi elaborează documentaţia privind deplasările în străinătate în interesul
serviciului pentru personalul din TRANSGAZ S.A., obţine vizele necesare de la ambasade şi
gestionează toate documentele care privesc aceste deplasări.
7. Păstrează evidenţa delegaţiilor de specialişti ai TRANSGAZ S.A. ce se deplasează în
străinătate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, a concluziilor şi
rezultatelor desprinse/obţinute cu prilejul acestor deplasări.
8. Se ocupă de perfectarea contractelor cu agenţii de turism pentru furnizarea serviciilor
privind cumpărarea biletelor de avion şi tren, pentru deplasările salariaţilor în interes de
serviciu în străinătate şi transmite compartimetelor abilitate informaţiile necesare pentru
închererea contractelor respective. De asemenea, se ocupă şi de perfectarea contractului
privind asigurările mediCale, necesare personalului care se deplasează în străinătate.
9. Transmite departamentelor/direcţiilor şi compartimentelor din structura TRANSGAZ S.A.
informaţii privind bugetarea, precum şi costurile privind deplasările externe în interes de
serviciu efectuate de salariaţii TRANSGAZ S.A.

SECŢIUNEA

12

DEPARTAMENTUL ECONOMIC
Departamentul Economic asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii, conform statutului şi
Planului de Administrare al SNTGN "TRANSGAZ" S.A., privind elaborarea B.V.C. într-o concepţie
unitară pe baza strategiei societăţii şi a programelor pe termen mediu şi lung, a datelor şi
informaţiilor primite de la Comisia pentru analiza proiectelor programelor anuale, de la
celelalte departamente şi a analizelor şi studiilor proprii, precum şi fundamentarea: de preţuri
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şi

tarife pentru activităţile prestate, a unor elemente de cheltuieli şi a surselor de finanţare a
programului de investiţii şi pentru activitatea de exploatare, întreţinere, reparaţii şi reabilitare.
De asemenea, asigură consultanţa de specialitate la negocierea şi încheierea contractelor
comerciale, a acordurilor/convenţiilor/contractelor(lnţelegerilor ş.a, cu partenerii străini,
participarea la negocierea preţurilor şi tarifelor pentru produse, lucrări, servicii cu furnizorii şi
beneficiarii, în calitate de reprezentant al societăţii, precum şi pregătirea şi implementarea
strategiilor de finanţare şi de acoperire riscuri financiare şi asistenţa pentru derularea de
proiecte speciale.
Departamentul Economic are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
• întocmirea, în colaborare cu celelalte departamente şi direcţii de specialitate, de
previziuni şi prognoze financiare;
• organizarea şi exercitarea controlul financiar preventiv propriu;
• organizarea şi conducerea evidenţei contabile a valorilor materiale şi băneşti, precum şi
a operaţiunilor de decontare în lei şi valută;
• întocmirea situaţiilor financiare, conform reglementărilor contabile în vigoare;
• calcularea drepturilor salariale ale personalului angajat, conform prevederilor din CCM;
• efectuarea de analize periodice cu privire la situaţia indicatorilor economica-financiari ai
societăţii;

•
•

•
•

elaborarea metodologiilor contabile specifice activităţii desfăşurate;
asigurarea înregistrării cronologice şi sistematice, prelucrarea, publicarea şi păstrarea
informaţiilor cu privire la poziţia financiară , performanţa financiară şi fluxurile de
trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii
prezenţi şi potenţiali , creditorii financiari şi comerciali, clienţi , instituţiile publice şi alţi
utilizatori;
întocmirea şi depunerea la termen a declaraţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare
privind impozitele şi taxele datorate către buget sau fondurile speciale;
coordonarea activităţii financiar-contabile din cadrul exploatărilor teritoriale şi Sucursala
Mediaş .

•
•
•

negocierea, încheierea şi urmărirea derulării contractelor de credit;
pregătirea şi implementarea strategiilor de finanţare şi de acoperire riscuri financiare;
asigurarea de asistenţă pentru reprezentanţele societăţii şi pentru participaţiile acesteia
în alte companii, precum şi asistenţă pentru derularea de proiecte speciale.

SECŢIUNEA

72. 7
DIRECŢIA

CONTABILITATE

Direcţia

Contabilitate are ca obiective: măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi
controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute . Asigură
înregistrarea operaţiunilor cronologic şi sistematic, precum şi prelucrarea, publicarea şi
păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de
trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi
potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.
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şi

lucrări

ale
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entităţilor funcţionale

subordonate directorului

direcţiei:

1. SERVICIUL CONTABILITATE GENERALĂ
1. Asigură organizarea contabilităţii proprii potrivit Regulamentului pentru aplicarea Legii
contabilităţii.

2. Conduce evidenţa contabilă a fondurilor constituite la nivelul societăţii şi a modului de
utilizare a acestora.
3. Conduce evidenţa contabilă (cantitativ şi valoric) a materialelor, obiectelor de inventar şi a
altor stocuri aflate în patrimoniul TRANSGAZ S.A. sau evidenţiate în conturi în afara
bilanţului.

4. Conduce evidenţa contabilă a clienţilor şi furnizorilor, a conturilor de debitori şi creditori
precum şi a celorlalte conturi de terţi din clasa 4 în afara creanţelor şi datoriilor legate de
salarii.
5. Conduce evidenţa disponibilului din conturile curente în lei, deschise la bănci prin contarea
zilnică a extraselor de cont şi verificarea anexelor pentru fiecare operaţiune de încasare sau
plată.

6. Conduce evidenţa cheltuielilor şi veniturilor după natura lor, pe activităţi şi centre de cost.
7. Elaborează propuneri pentru constituirea unor categorii de provizioane.
8. Organizează întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de
verificare, a rezultatelor financiare şi obligaţiilor fiscale, în vederea întocmirii situaţiilor de
raportare financiară.
9. Conduce evidenţa TVA, înregistrează în jurnalele de vânzări şi cumpărări, întocmeşte lunar
decontul de TVA şi face regularizările aferente.
1O. Conduce evidenţa contabilă a rezultatelor financiare obţinute şi a repartizării profitului pe
destinaţii potrivit legii.
11. Întocmeşte documentaţia necesară în vederea concilierii sau acţionării în instanţă a
clienţilor rău platnici şi o înaintează Direcţiei Juridice şi Departamentului Operare.
12. Calculează penalităţile contractuale pentru clienţi, cu excepţia contractelor de transport
gaze.
13. Comunică Direcţiei Juridice încasările de la clienţii incerţi din dosarele aflate pe rol la
instanţe sau în executare silită.
14. Întocmeşte şi transmite extrasele de cont, pentru conturile de creanţe şi datorii în vederea
confirmării lor cu ocazia inventarierii anuale a conturilor.
15. Înregistrează rezultatele inventarierii, cu excepţia imobilizărilor corporale şi necorporale.
16. Determină cheltuielile nedeductibile fiscal, calculează impozitul pe profit.
17. Întocmeşte şi depune la organele în drept, decontul de TVA şi declaraţia de impozit pe
profit, declaraţia 100, declaraţia informativă privind livrărire/prestările şi achiziţiile efectuate
pe teritoriul naţional şi alte raportări solicitate în relaţia cu instituţiile statului (ex. Raportare
privind indicatorii economica-financiari 510001 ).
18. Întocmeşte şi verifică registrele contabile obligatorii: registrul jurnal, registrul inventar,
cartea mare şi registrul de evidenţă fiscală.
19. Analizează actele de control şi duce la îndeplinire măsurile dispuse de: organele de control
proprii, Ministerul Finanţelor Publice, ministerele de resort, A.N.R.E. şi Curtea de Conturi.
20. Colaborează cu exploatările teritoriale şi Sucursala Mediaş în scopul conducerii corecte a
evidenţei contabile.
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controlul preventiv, precum şi alte forme de control în limita competenţelor
acordate.
22. Întocmeşte politici contabile privind evidenţa capitalurilor, stocurilor, creanţelor, datoriilor,
cheltuielilor, veniturilor, provizioanelor, rezultatelor şi conturilor în afara bilanţului.
23. Conduce evidenţa contabilă până la nivel de balanţă pentru Spaţiile de Refacere Capacitate
de Muncă şi Instruirea Profesională.
21.

Exercită

1.1. BIROUL FISCALITATE
1. Întocmeşte şi depune la organele în drept, decontul de TVA şi declaraţia de impozit pe
profit, declaraţia 100, declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate
pe teritoriul naţional şi alte raportării declaraţii solicitate în relaţia cu entităţi de natură
fiscală;

cu alte servicii/direcţii pentru obţinerea informaţiilor necesare depunerii unor
declaraţii fiscale;
3. Răspunde de elaborarea dosarului
preţurilor de transfer (după caz, inclusiv prin
achiziţionarea unor servicii specializate de consultanţă fiscală);
4. Întocmeşte caiete de sarcini în vederea achiziţionării unor servicii de consultanţă fiscală;
5. Urmăreşte execuţia contractelor privind servicii de natură fiscală;
6. Pregăteşte corespondenţa în relaţia cu diferite entităţi privind aspecte fiscale şi participă la
întâlniri cu structuri interne/externe pentru clarificarea unor aspecte fiscale;
7. Întocmeşte analize fiscale şi emite propuneri privind abordarea unor aspecte fiscale, în
vederea implementării acestora în cadrul societăţii;
8. Colaborează cu alte servicii/direcţii/departamente pentru clarificarea unor aspecte de
natura fiscală;
9. Pregăteşte şi actualizează proceduri specifice de natură fiscală în conformitate cu legislaţia
în vigoare, cu modul de lucru actual, cât şi cu modificările organizatorice intervenite;
1O. Monitorizează legislaţia fiscală şi buletinele informative, informează serviciile din cadrul
Departamentului şi ET -urile cu privire la modificări fiscale cu impact asupra activităţii şi le
distribuie în cadrul departamentului în vederea aplicării corecte a legislaţiei;
11. Colaborează cu Exploatările Teritoriale în vederea aplicării în mod unitar şi corect a
legislaţiei fiscale;
12. Participă la seminarii/cursuri de fiscalitate în vederea actualizării informaţiei privind modul
de aplicare a legislaţiei fiscale şi distribuie informaţiile primite în cadrul Departamentului
Economic şi către ET -uri;
13. Comunică permanent cu personalul altor servicii din cadrul Departamentului Economic sau
al altor departamente în legătură cu situaţii sau acte legislative cu impact fiscal în cadrul
2.

Colaborează

societăţii;

14. Îndeplineşte şi alte activităţi de natură economică şi fiscală.
2. SERVICIUL EVIDENŢĂ IMOBILIZĂRI ŞI LUCRĂRI MENTENANŢĂ
1. Asigură organizarea contabilităţii proprii potrivit Regulamentului pentru aplicarea Legii
contabilităţii.

2. Conduce evidenţa contabilă a imobilizarilor în curs de
necorporale, corporale şi financiare.
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evidenţa

mentenanţei

cheltuielilor privind

lucrările

de
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mentenanţă şi

serviciile de asigurare a

SNT.

4. Conduce evidenţa furnizorilor de imobilizări şi a furnizorilor de lucrări de mentenanţă.
5. Conduce evidenţa disponibilului din conturile de investiţii deschise la bănci prin contarea
zilnică a extraselor de cont şi verificarea anexelor pentru fiecare operaţiune de încasare sau
plată.

6. Conduce

evidenţa contabilă

a conturilor din grupa

evidenţa contabilă

a mijloacelor fixe

subvenţiilor şi

a veniturilor pentru

investiţii.

7. Conduce

organizată

pe gestiuni, centre de cost

şi

activităţi.

8. Conduce evidenţa mijloacelor fixe luate cu chirie sau aflate în patrimoniul public, precum şi
a celor aflate în afara bilanţului.
9. Calculează şi înregistrează amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale.
1O. Întocmeşte şi actualizează Registrul mijloacelor fixe-contabil, Registrul mijloacelor fixefi scai, precum şi Registrul mijloacelor fixe-inventar şi comunică lunar Serviciului
Contabilitate Generală, cheltuielile cu amortizarea nedeductibilă fiscal.
11. Înregistrează veniturile aferente imobilizărilor corpo rale şi necorporale intrate cu titlu
gratuit, sau finanţate din fonduri europene sau alte surse.
12. Conduce evidenţa contabilă a terenurilor aflate în proprietatea societăţii, a celor
concesionate sau luate cu chirie.
13. Participă la inventarierea anuală a patrimoniului TRANSGAZ S.A.
14. Întocmeşte extrase de cont pentru furnizorii de imobilizări şi le comunică acestora în
vederea inventarierii anuale a conturilor.
15. Înregistrează rezultatele inventarierii aferente imobilizărilor corporale şi necorporale.
16. Analizează actele de control şi duce la îndeplinire măsurile dispuse de organele de control
proprii, Ministerul Finanţelor Publice, ministerele de resort, A.N.R.E. şi Curtea de Conturi.
17. Exercită controlul preventiv precum şi alte forme de control în limita competenţelor
acordate.
18. Colaborează cu exploatările teritoriale şi Sucursala Mediaş în scopul conducerii corecte a
evidenţei contabile.
19. Întocmeşte politici contabile privind evidenţa imobilizărilor corporale, necorporale şi
financiare.
3. SERVICIUL CONTABILITATE DE GESTIUNE
1. Asigură organizarea contabilităţii proprii potrivit Regulamentului pentru aplicarea Legii
contabilităţii .

încadrarea corectă a cheltuielilor şi veniturilor pe activităţi, centre de cost şi
proiecte, precum şi repartizarea cheltuielilor indirecte şi de administraţie.
3. Întocmeşte la solicitarea conducerii societăţii diverse situaţii cu privire la structura şi
evoluţia cheltuielilor şi veniturilor pe activităţi şi centre de cost.
4. Introduce pontajul salariaţilor de la Departamentul Proiectare şi Cercetare pe centre de
cost, proiecte şi comenzi. Rulează toate procesele în MAIS - modulul Contabilitate de
Gestiune privind salariile.
5. Stabileşte producţia neterminată în colaborare cu Departamentul Proiectare şi Cercetare şi
Serviciul Bilanţ şi Metodologie Contabilă şi decontarea ei.
2.

Urmăreşte
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6. Întocmeşte adresele privind proiectele pentru lucrări de investiţii şi lucrări de mentenanţă,
către Serviciul Evidenţă lmobilizări şi Lucrări de Mentenanţă.
7. Încheie şi actualizează contractele de garanţie pentru persoanele care sunt încadrate în
funcţia de gestionar sau desfăşoară activitate de această natură, întocmind câte un dosar
pentru fiecare gestionar în parte.
8. Verifică şi urmăreşte constituirea contractelor de garanţie la nivelul sumelor reprezentând
garanţiile prevăzute în acestea.
9. Înregistrează dobânzile anuale pe baza extraselor de cont eliberate de bancă, pentru
garanţiile gestionarilor.
1O. Întocmeşte scrisoarea către bancă privind eliberarea sumelor reţinute drept garanţie în
situaţia trecerii gestionarului într-o altă funcţie sau la plecarea acestuia din unitate.
11 . Întocmeşte adresa către bancă în vederea deschiderii contului de garanţie pentru un
gestionar nou.
12. Întocmeşte lunar lista sumelor de reţinut pentru fiecare gestionar în parte pe ca re o
înaintează Serviciului Decontări şi Calcul Salarii.
13. Întocmeşte raportul de separare contabilă a activităţilor şi face propuneri de modificare a
acestuia, ori de câte ori apar mod i ficări în structura organizatorică a societăţii.
14. Colaborează cu exploatările teritoriale şi Sucursala Mediaş în scopul conducerii corecte a
evidenţei cheltuielilor şi veniturilor pentru care organizează evidenţa contabilă şi conduce
contabilitatea de gestiune.
15. Analizează actele de control şi duce la îndeplinire măsurile dispuse de organele de control
proprii, de către Ministerul Finanţelor Publice, ministerele de resort, A.N.R.E. şi Curtea de
Conturi.
16. Exercită controlul financiar preventiv precum şi alte forme de control în limita
competenţelor acordate.
17. Întocmeşte politici contabile privind evidenţa capitalurilor, stocuri lor, creanţelor, datoriilor,
cheltuielilor, veniturilor, provizioanelor, rezultatelor şi conturilor în afara bilanţului.
4. SERVICIUL BILANŢ ŞI METODOLOGIE CONTABILĂ
1. Asigură organizarea contabilităţii proprii potrivit Regulamentului pentru aplicarea Legii
contabilităţii.

normele privind organizarea şi conducerea unitară a contabilităţii şi stabileşte
planul de conturi analitice pe activităţi.
3. Întocmeşte bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi notele explicative, pe care le
înaintează organelor în drept.
4. Furnizează informaţii în vederea auditării situaţiilor financiare.
5. Verifică, analizează şi centralizează balanţele de verificare lunare, prezentate de exploatările
teritoriale.
6. Analizează periodic pe baza rezultatelor financiare împreună cu celelalte compartimente ale
societăţii, activitatea economica-financiară, propunând măsuri pentru sporirea eficienţei şi
a rentabilităţii activităţilor desfăşurate, în scopul îndeplinirii prevederilor din buget şi
menţinerea echilibrului financiar.
7. Administrează din punct de vedere funcţional sistemul MAIS pentru modulele financiarcontabilitate.
8. Acordă suport în exploatarea sistemului MAIS pentru modulele financiar-contabilitate.
2.

Elaborează
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cu alte compartimente, cu exploatările teritoriale şi Sucursala Mediaş la
conceperea şi dezvoltarea de rapoarte noi în sistemul MAIS şi întreţinerea rapoartelor
financiare existente.
1O. Colaborează cu alte compartimente în implementarea de noi funcţionalităţi în sistemul
MAIS.
11. Elaborează şi urmăreşte aplicarea corectă a monografiilor contabile.
12. Colaborează cu Serviciul Contabilitate de Gestiune la întocmirea raportului privind
separarea contabilă pe activităţi.
13. Întocmeşte situaţii financiare anuale în conformitate cu Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară.
14. Întocmeşte în colaborare cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei Contabilitate şi Direcţiei
Buget-Finanţe politicile contabile ale societăţii.
9.

Colaborează

SECŢIUNEA

12.2
DIRECŢIA

BUGET

FINANŢE

Direcţia Buget-Finanţe asigură

în principal: elaborarea bugetul de venituri şi cheltuieli al
societăţii, fundamentarea venitului şi tarifelor reglementate aferente activităţii de transport,
programe strategice pe termen mediu şi lung, monitorizarea modului de realizare a
principalilor indicatori economici bugetaţi, negocierea, încheierea şi urmărirea modului de
derulare a contractelor de credit, calcularea drepturilor salariale ale personalului angajat,
conform prevederilor din CCM, precum şi plata tuturor obligaţiilor financiare ce revin societăţii.

Principalele

atribuţii şi responsabilităţi

ale

entităţilor funcţionale

din cadrul

Direcţiei

Buget

Finanţe:

1. SERVICIUL TREZORERIE
1. Întocmeşte planul de finanţare pe termen scurt privind activitatea curentă, constând în:
- fundamentarea necesarului de trezorerie prin previzionarea plăţilor către furnizorii de
produse, lucrări şi servicii, conform termenelor de scadenţă;
previzionarea plăţilor către bugetele locale, bugetul consolidat al statului precum şi la
fondurile speciale;
- fundamentarea su rselor de finanţare pe termen scurt şi asigurarea echilibrului financiar
al societăţii prin:
o prognoza rea şi gestionarea fluxurilor de intrare - ieşire;
o elaborarea bugetului lunar al trezoreriei;
o elaborarea graficului zilnic al trezoreriei (planning-ului zilnic al trezoreriei);
asigurarea trezoreriei nete (a lichidităţii societăţii).
2. Efectuează plasamente de disponibilităţi temporare.
3. Întocmeşte planurile de credite pe termen scurt privind descoperirea de cont curent,
precum şi documentaţia necesară pentru obţinerea scrisorilor de garanţie bancară.
4. Analizează periodic modul de încadrare în plafoanele de credite şi face propuneri de
modificare ale acestora.
5. Analizează lunar echilibrul financiar având în vedere sursele intrărilor de numerar şi
obligaţiile de plată.
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plata la scadenţă a obligaţiilor societăţii datorate furnizorilor şi bugetului de stat
şi întocmeşte documentele de plată pentru decontarea sumelor prin conturi bancare.
7. Virează sumele aferente garanţiei de bună execuţie în condiţiile din contractele încheiate
de societate. Ţine evidenţa pe furnizori şi lucrări a garanţiilor de bună execuţie.
8. Întocmeşte documentaţia necesară angajării împrumuturilor pe termen scurt mediu şi lung,
urmăreşte încadrarea în prevederile acordurilor de împrumut derulate.
9. Urmăreşte, întocmeşte şi propune aprobarea formelor de rambursare a ratelor privind
creditele pe termen mediu şi lung, precum şi a obligaţiilor privind dobânzile şi spezele
bancare, la termenele scadente, conform acordurilor încheiate.
1O. Urmăreşte plata şi decontarea în termenul de scadenţă a sumelor, conform decontului
privind redevenţa datorată.
11 . Conduce evidenţa contabilă a furnizori lor şi creditorilor în valută.
12. Conduce evidenţa contabilă a conturilor de disponibilităţi în valută deschise la bănci.
13. Efectuează, cu aprobarea conducerii societăţii, tranzacţii de schimb valutar cu scopul de a
asigura structura optimă a disponibilităţilor valutare din conturi.
14. Întocmeşte declaraţiile specifice şi urmăreşte depunerea acestora în termen.
15. Prezintă conducerii societăţii propuneri şi măsuri pentru menţinerea echilibrului financiar.
16. Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul exploatărilor teritoriale privind
necesarul de finanţare al acestora.
17. Întocmeşte documentaţia în cazul schimbării specimenelor de semnături şi urmăreşte
depunerea lor în timp util la toate băncile unde societatea are deschise conturi bancare.
18. Analizează actele de control şi duce la îndeplinire măsurile dispuse de organele de control
proprii, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi.
19. Exercită controlul financiar-preventiv conform împuternicirilor acordate.
6.

Urmăreşte

2. SERVICIUL IMPOZITE, TAXE ŞI DECONTĂRI
1. Asigură efectuarea operaţiunilor de plăţi şi încasări în numerar şi înregistrarea acestora în
registrul de casă.
2. Conduce evidenţa contabilă a disponibilităţilor în lei şi valută din casieria societăţii.
3. Participă la întocmirea documentaţiei pentru deplasările în străinatate a personalului din
cadrul societăţii, urmăreşte şi verifică decontarea cheltuielilor ocazionate de aceste
deplasări.

deconturile, conduce evidenţa analitică a avansurilor spre decontare pentru
sumele acordate prin casierie/carduri, urmărind ca decontarea avansurilor să se facă
conform prevederilor legale.
5. Conduce evidenţa contabilă a creanţelor în valută.
6. Conduce evidenţa contabilă a datoriilor legate de activitatea de deplasări externe (facturi
ale agenţiilor de turism pentru rezervare cazări şi bilete de avion).
7. Răspunde de integritatea valorilor păstrate în casierie, respectiv a numerarului în lei şi
valută, ordinelor de ridicare numerar, CEC-uri ba rate, precum şi a altor valori.
8. Eliberează CEC-uri barate, pentru plata produselor, serviciilor sau lucrărilor executate pe
baza de CEC-uri.
9. Efectuează controlul gestiunii casieriei conform regulamentului de casă.
10. Conduce evidenţa operaţiunilor în lei şi valută prin contul "casa" şi prin contul de carduri.

4.

Prelucrează
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11. Întocmeşte şi depune documentaţii pentru înregistrarea fiscală a societăţii, înregistrarea ca
plătitor de impozite şi taxe, respectiv obţinerea certificatelor de atestare fiscală,
certificatelor de rezidenţă fiscală şi a cazierului fiscal, de la autoritatea competentă,
necesare în diverse situaţii.
12. Întocmeşte facturi fiscale în lei şi în valută pentru tranzacţii diverse, inclusiv pentru serviciul
de tranzit gaze.
13. Colaborează cu exploatările teritoriale în scopul întocmirii corecte a declaraţiilor de
impozite şi taxe şi efectuării viramentelor aferente acestora.
14. Întocmeşte şi asigură depunerea la termen a declaraţiilor privind impozitele şi taxele locale,
cu excepţia declaraţiei privind mijloacele de transport, precum şi plata la termen a
obligaţiilor rezultate din acestea.
15. Întocmeşte în colaborare cu exploatările teritoriale documentaţii pentru obţinerea sau
modificarea codurilor fiscale la nivelul acestora şi pentru punctele de lucru.
16. Elaborează lucrări de sinteză privind obligaţiile de această natură, la nivelul societăţii.
17. Analizează actele de control şi duce la îndeplinire măsurile dispuse de organele de control
proprii, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi.
18. Exercită controlul financiar preventiv, precum şi alte forme de control în limita
competenţelor acordate.
3. SERVICIUL DECONTĂRI ŞI CALCUL SALARII
1. Asigură calculul drepturilor salariale cuvenite angajaţilor conform prevederilor Contractului
Colectiv de Muncă şi întocmeşte statele de plată.
2. Calculează indemnizatiile privind concediile medicale pentru angajaţii aflaţi în incapacitate
temporară de muncă, pe baza certificatelor medicale.
3. Asigură plata avansurilor chenzinale şi urmăreşte decontarea acestora.
4. Asigură reţinerea şi virarea tuturor obligaţiilor datorate de angajati către buget şi fonduri
speciale, precum şi a altor reţineri datorate de aceştia (imputaţii, rate, chirii etc.).
5. Întocmeşte centralizatorul lunar privind drepturile salariale precum şi obligaţiile datorate la
bugetul de stat şi către fondurile speciale de către angajaţi şi angajator, la nivelul societăţii.
6. Asigură plata obligaţiilor lunare datorate de către societate (inclusiv pentru centrele
teritoriale de exploatare) către Bugetul de Stat privind CAS, CASS şi fonduri speciale şi
impozitul pe venit.
7. Întocmeşte şi transmite lunar declaraţiile specifice către autorităţile competente, în
termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
8. Întocmeşte anual declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile
realizate pe beneficiarii de venit.
9. Asigură calculul şi plata indemnizaţiilor către membrii Consiliului de Administraţie, A.G.A.,
comisii de privatizare, comisii de licitaţii, comisii de evaluare terenuri etc.
1O. Eliberează adeverinţe cu privire la drepturile salariale primite, pentru angajarea de
împrumuturi bancare sau alte tipuri de adeverinţe solicitate de diverse instituţii, la cererea
angajaţilor.

11. Calculează şi verifică deconturile de cheltuieli privind deplasarea angajaţilor în ţară, în
interesul serviciului, precum şi drepturile de detaşare.
12. Verifică modul de calcul al biletelor de odihnă şi tratament şi întocmeşte documentele de
plată/Încasare prin bancă sau casierie a sumelor datorate.
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13. Asigură lunar plata către societăţile de administrare a fondurilor de pensii, a sumelo r
acordate de către angajator la schemele de pensii facultative.
14. Conduce evidenţa contabilă a cheltuielilor aferente sala riilor şi a altor drepturi cuvenite
angajaţilor precum şi a obligaţiilor datorate de către societate la Bugetul de Stat şi la
Fondurile Speciale.
15. Coordonează sub aspect metodologie activitatea exploatărilor teritoriale şi Sucursalei
Mediaş privind calculul drepturilor de personal precum şi a obligaţiilor fiscale aferente.
16. Administrează din punct de vedere al calculului drepturilor salariale funcţionalitatea
sistemului MAIS.
17. Colaborează cu Serviciul Administrare Resurse Umane la întocmirea dosarelor privind
acordarea deducerilor legale pentru calculul impozitului pe venit.
18. Exercită controlul financiar preventiv, precum şi alte forme de control conform
împuternicirilor acordate.
19. Analizează actele de control şi duce la îndeplinire măsurile dispuse de organele de control
proprii, autoritatea publică tutelară, ministerele de resort şi Curtea de Conturi.
20. Colaborează cu exploatările teritoriale şi Sucursala Mediaş în scopul evidenţierii corecte a
cheltuielilor salariale şi a întocmirii declaraţiilor fiscale legate de acestea.
4. SERVICIUL BUGETE, PLANIFICARE FINANCIARĂ
1. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii şi îl supune avizării
Consiliului de Administraţie .
2. Fundamentează, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul societăţii :
costurile de exploatare şi financiare pentru activităţile desfăşurate de societate;
costurile pentru mentenanţă şi reabilitarea SNT;
sursele de fi nanţare pentru programul de modernizare şi dezvoltare investiţii .
3. Transmite indicatorii economici şi financiari aprobaţi către compartimentele cu sarcini în
urmărirea realizării acestora, după aprobarea BVC.
4. Urmăreşte execuţia BVC respectiv a indicatorilor economica-financiari transmişi la nivelul
compartimentelor (departamente/direcţii etc.), informând conducerea societăţii despre
abaterile semnificative faţă de prevederile din bugetul aprobat.
5. Analizează activitatea economica-financiară comparativ cu indicatorii aprobaţi prin BVC şi
respectiv cu perioadele anterioare.
6. Determină nivelul redevenţei datorate pentru concesionarea SNT şi întocmeşte decontul
lunar/trimestrial şi cumulat pe întregul exerciţiu financiar.
7. Determină nivelul impozitului pe monopol natural din sectorul gazelor naturale.
8. Întocmeşte analize economica-financiare.
9. Elaborează în funcţie de necesităţi, în colaborare cu compartimentele de specialitate din
cadrul societăţii, instrucţiuni şi precizări cu privire la aplicarea unor acte normative
referitoare la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.
1O. Participă la elaborarea şi fundamentarea programelor şi strategiilor de dezvoltare pe
termen mediu şi lung.
11. Fundamentează venitul total reglementat şi tarifele pentru activitatea de transport conform
reglementărilor în vigoare.
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12. Urmăreşte realizarea şi evoluţia preţurilor şi tarifelor la gazele naturale în corelaţie cu
factorii de influenţă interni şi externi care pot modifica rezultatele economica-financiare ale
societăţii.

13. Elaborează, fundamentează şi actualizează tarifele pentru activităţile cuprinse în obiectul de
activitat
SECŢIUNEA

12.3

DIRECŢIA FINANŢĂRI, SUPORT REPREZENTANTE ŞI PROIECTE SPECIALE
Direcţia

Finanţări,

Suport Reprezentanţe şi Proiecte Speciale are următoarele obiective:
pregătire şi implementare strategie de finanţare, pregătire şi implementare strategie de
acoperire riscuri financiare, asistenţă pentru reprezentanţele societăţii şi pentru participaţiile
acesteia în alte companii, asistenţă pentru derularea de proiecte speciale.

Principalele

atribuţii şi responsabilităţi

ale

entităţilor funcţionale

subordonate directorului

direcţiei:

1. SERVICIUL CONTRACTE FINANŢARE
1. Înaintează propuneri în ceea ce priveşte strategia de finanţare pe termen lung a societăţii,
cu referire la activitatea de investiţii.
2. Întocmeşte documentaţia premergătoare angajării împrumuturilor pe termen scurt, mediu
si lung, precum şi a plafoanelor de credit necesare eliberării scrisorilor de garanţie bancare,
după caz.
3. Participă la negocierea şi întocmirea documentaţiei privind încheierea contractelor de
împrumut.
4. Urmăreşte respectarea angajamentelor de raportare asumate prin contractele de împrumut
şi întocmeşte documentaţia aferentă.

încadrarea în prevederile acordurilor de împrumut derulate, în ceea ce priveşte
angajamentele financiare asumate.
6. Urmăreşte, întocmeşte şi propune aprobarea formelor de rambursare a ratelor privind
creditele pe termen mediu şi lung, precum şi a obligaţiilor privind dobânzile şi spezele
bancare, a altor obligaţii de plată care derivă din contractele de împrumut/documente
adiacente finanţării, la termenele scadente, conform acordurilor încheiate.
7. Pregăteşte strategia de gestiune riscuri financiare la nivelul societăţii şi pentru proiecte
majore de investiţii.
8. Efectuează, cu aprobarea conducerii societăţii, tranzacţii de acoperire a riscului valutar.
9. Asigură achiziţia şi gestiunea asigurărilor activelor şi tranzacţii.
1O. Întocmeşte declaraţiile specifice activităţii de finanţare şi urmăreşte depunerea acestora în
termen.
11. Colaborează cu structurile de specialitate pentru întocmirea raportă r ilor statistice specifice
activităţii de finanţare.
12. Exercită controlul financiar-preventiv conform împuternicirilor acordate.
13. Întocmeşte proceduri de lucru specifice activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului.
5.

Urmăreşte
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2. SERVICIUL SUPORT REPREZENTANTE ŞI PROIECTE SPECIALE

1.

Pregăteşte şi implementează

strategia de expansiune prin

reprezentanţe şi participaţii

în

alte companii.
2.

Asigură asistenţa

pentru

reprezentanţele societăţii şi

pentru

participaţiile

acesteia în alte

companii.
3.
4.

Asigură asistenţa

Analizează

pentru derularea de Proiecte Speciale.
solicitările de finanţare ale societăţilor afiliate

şi

fundamentarea modului de

asigurare a finanţării.
5. Întocmeşte referatele pentru aprobarea de către Consiliul de Administraţie a finanţării
societăţilor afiliate prin majorări de capital social/acordare de împrumut.
6. Asigură consultanţa de specialitate pentru derularea activităţii economice a
reprezentanţelor din străinătate/societăţilor afiliate.
7. Întreprinde demersurile necesare pentru a asigura furnizarea la termen, de către societăţile
afiliate, a situaţiilor financiare proprii/consolidate în vederea consolidării acestora la nivel
TRANSGAZ S.A.
8. Colaborează cu consultanţii fiscali ai reprezentanţelor în privinţa furnizării informaţiilor
necesare îndeplinirii obligaţiilor fiscale în străinătate.
9. Organizează şi coordonează activitatea economică a reprezentaţelor din străinătate şi se
asigură de transmiterea documentelor justificative în vederea înregistrării în contabilitate.
1O. Îndeplineşte alte activităţi de suport şi asigurare informaţii în legătură cu activitatea
reprezentanţelor/ societăţilor afiliate ale TRANSGAZ S.A. în străinătate.
11. Exercită controlul financiar preventiv conform împuternicirilor acordate.

SECŢIUNEA

13
CONSILIERI DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Consilierii asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii naţionale din programele proprii
privind întocmirea sau coordonarea întocmirii de materiale de sinteză pentru informarea
conducerii sau a ministerului, precum şi întocmirea de analize privind evoluţia principalilor
indicatori tehnice-economici. Pentru realizarea sarcinilor ce le revin, consilierii, colaborează cu
organele de specialitate din ministerul de resort, din alte ministere şi organe centrale, precum
şi cu departamentele/direcţiile, compartimentele din cadrul societăţii naţionale.

a. Consilieri Director General Adjunct coordonator al activităţii de operare, reglementări
şi formalităţi terenuri, patrimoniu şi concesiuni, calitate-mediu, protecţie şi securitate,
tehnologia informaţiei şi comunicaţii.
directorul general adjunct coordonator al activităţii de operare, reglementări şi
formalităţi
terenuri, patrimoniu şi concesiuni, managementul calităţii, mediu şi SSO,
tehnologia informaţiei şi comunicaţii pe probleme privind dispecerizarea gazelor naturale
în conformitate cu politicile şi strategia societăţii .
2. Elaborează rapoarte de consiliere către directorul general adjunct coordonator al activităţii
operare, reglementări şi formalităţi terenuri, patrimoniu şi concesiuni, managementul
calităţii, mediu şi SSO, tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la cererea acestuia, asupra
disponibilităţilor surselor de gaze naturale cu necesarul de consum.
1.

Consiliază
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Acordă asistenţă

la determinarea regimurilor tehnologice de transport necesare stabilirii
unei funcţionări În condiţii de siguranţă şi eficienţă a Întregului SNT.
4. Emit puncte de vedere către directorul general adjunct coordonator al activităţii de
reglementare şi licenţe, reglementări şi formalităţi terenuri, patrimoniu şi concesiuni,
operare calitate-mediu, SSO şi tehnologia informaţiei şi comunicaţii cu privire la
dezvoltarea şi Îmbunătăţirea codului reţelei.

b. Consilieri Director General Adjunct coordonator al activităţii de proiectare-cercetare,
dezvoltare, exploatare şi mentenanţă, analiză, verificare şi avizare proiecte
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Consiliază

directorul general adjunct coordonator al activităţii de proiectare-cercetare,
dezvoltare, exploatare şi mentenanţă, analiză, verificare şi avizare proiecte, pe probleme
privind evaluarea sistemului naţional de transport gaze, În conformitate cu politicile şi
strategia societăţii .
Elaborează, la solicitarea directorului general adjunct rapoarte privind activitatea de
urmărire lucrări de investiţii şi implementare proiecte.
Acordă asistenţă de specialitate la fundamentarea programelor de investiţii, modernizare,
dezvoltare S.N.T. cuprinse În programul minimal de investiţii, precum şi la implementarea
altor programe investiţionale privind modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii SNT.
Elaborează rapoarte de consiliere a directorului general adjunct cu privire la problemele ce
derivă din activităţile specifice pe linie de formalităţi terenuri.
Emit puncte de vedere, către directorul general adjunct al societăţii, cu privire la
dezvoltarea, modernizarea şi optimiza rea proceselor În activitatea de proiectare ŞI
dezvoltare a sistemului naţional de transport gaze naturale.
Elaborează, la cererea directorului general adjunct al societăţii, rapoarte privind stadiile de
realizare a diferitelor proiecte şi proceduri din cadrul societăţii.
Acordă consultanţă de specialitate personalului din cadrul societăţii sau din afara acesteia
În limita atribuţiilor acordate de conducerea societăţii.
Participă, cu aprobarea directorului general adjunct al societăţii la Întâlniri, Întruniri,
conferinţe, simpozioane, mese rotunde etc., pentru a asigura informarea directorului
general adjunct al societăţii pe tematica vizată.
Elaborează propuneri de cooperare şi schimburi de experienţă cu societăţi similare din alte
state membre ale UE În vederea dezvoltării competitive a infrastructurii necesare realizării
serviciului de transport gaze naturale.
Urmăreşte, cu aprobarea directorului general adjunct, Întocmirea agendei de lucru de către
departamente, direcţii şi servicii din subordinea directorului general adjunct precum şi
rezultatele activităţii desfăşurate de către acestea.

SECŢIUNEA

14
SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂTII
,

1.

Asigură

certificarea Sistemului de Management Integrat Calitate -Mediu,
Securitate Ocupaţională (SMI-CMSSO).
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implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii
declarate de manager.
3. Asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu
cerinţele specifice.
4. Asigură planificarea şi efectuarea Auditurilor Interne ale Sistemului de Management
Integrat Calitate-Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională (SMI-CMSSO).
5. Evaluează nivelul de maturitate al sistemului de management al calităţii.
6. Asigură aplicarea politicii Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, Sănătate şi
Securitate Ocupaţională.
7. Întocmeşte rapoarte de audit cu recomandări de îmbunătăţire a activităţii serviciilor
evaluate în vederea creşterii calităţii serviciilor furnizate beneficiarilor Serviciului de
Transport Gaze Naturale.
8. Menţine şi îmbunătăţeşte Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, Sănătate şi
Securitate Ocupaţională conform cerinţelor SR ISO 9001, SR ISO 14001 şi SR ISO 18001.
9. Coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii.
1O. Organizează şi coordonează analiza efectuată de management.
11 . Coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al
2.

Asigură

calităţii.

12. Coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în
cadrul societăţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărui laborator etc. şi a
standardelor de calitate.
13. Coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor.
14. Coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune
managementului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun.
15. Implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite de
terţi .

16. Asistă

şi răspunde

tuturor

solicitărilor

managementului pe domeniul de management al

calităţii.

17. Evaluează, revizuieşte şi propune recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente
conform standardelor de calitate.
18. Coordonează şedinţele Consiliului Consultativ al SMI-CMSSO.
19. Coordonează şedinţele Consiliului General al SMI-CMSSO.
20. Monitorizează indicatorii de performanţă operaţionali în vederea identificării cauzelor
pentru neperformanţă sau a zonelor unde se poate îmbunătăţi.
21 . Analizează rezultatele obţinute în urma măsurării satisfacţiei clienţilor.
1.1.BIROUL CONSILIERE DOCUMENTE SMI-CMSSO
1. Asigură consultanţă elaboratorilor de documente SMI-CMSSO în vederea proiectării
proceselor şi fluxurilor.
2. Gestionează zona publică a SMI-CMSSO.
3. Colaborează cu toate structurile societăţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de
management al calităţii.
4. Instruieşte personalul din cadrul societăţii pentru implementarea şi dezvoltarea continuă a
Sistemelor de Management ale Calităţii.
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SERVICIUL PATRIMONIU

ŞI

CONCESIUNI

Serviciul Patrimoniu şi Concesiuni asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în cadrul SNTGN
"TRANSGAZ" S.A. privind organizarea şi coordonarea activităţii de inventariere a patrimoniului
TRANSGAZ S.A. şi a bunurilor din domeniul public al statului, evidenţa domeniului public prin
prisma Acordului de Concesiune şi obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de
proprietate asupra terenurilor în conformitate cu prevederile legale.

Serviciul Patrimoniu şi concesiuni are
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

următoarele atribuţii şi

sarcini:

Organizează şi urmăreşte

efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului societăţii şi a
bunurilor concesionate aparţinând domeniului public al statului, potrivit prevederilor legale
în vigoare.
Analizează, centralizează dosarele de inventariere anuală de la sediul TRANSGAZ S.A.,
Sucursala Mediaş şi Exploatări Teritoriale, întocmeşte Procesul Verbal de inventariere
anuală al comisiei centrale şi îl înaintează spre aprobare Directorului General al societăţii.
Analizează şi întocmeşte Procesul Verbal centralizat privind rezultatele inventarierii
bunurilor aflate în domeniul public al statului, pe baza Proceselor Verbale înaintate de
exploatările teritoriale.
Întocmeşte Referatul privind scoaterea din funcţiune şi propune modul de valorificare a
bunurilor din patrimoniul societăţii, rezultate în urma acţiunii de inventariere anuală sau în
cursul anului şi îl supune spre aprobare Consiliului de Administraţie.
Întocmeşte şi transmite către ANRM, Nota de Fundamentare şi Proiectul de hotărâre de
guvern privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea ANRM, în
domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate
TRANSGAZ S.A., propuse în urma inventarierii anuale, precum şi modificarea valorii de
inventar a bunurilor aparţinând domeniului public al statului ca urmare a reevaluării în
condiţiile legii.
Se preocupă de numirea comisiilor de evaluare, de valorificare prin licitaţie şi/sau
casare/declasare a bunurilor trecute în domeniul privat al statului prin hotărâre de guvern,
precum şi a bunurilor proprii scoase din funcţiune conform cadrului juridic de reglementare
aplicabil.
Urmăreşte modul de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului TRANSGAZ S.A.,
precum şi a bunurilor trecute în domeniul privat al statului prin hotărâre de guvern.
Urmăreşte derularea activităţii de obţinere a certificatelor de atestare a dreptului de
proprietate asupra terenurilor deţinute de TRANSGAZ S.A., potrivit prevederilor Hotărârii de
Guvern nr.834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile
comerciale cu capital de stat, în vigoare, şi face demersurile necesare pentru înregistrarea
certificatelor la OCPI- Cartea Funciară.
Coordonează activitatea de evaluare a:
- terenurilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
- unor active fixe corporale (terenuri, construcţii) în vederea vânzării prin licitaţie publică
sau înregistrării în contabilitate;
·
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- bunurilor din domeniul public al statului, concesionate TRANSGAZ S.A. prin Acordul de
concesiune, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, în vigoare.
1O. Urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin Acordul de Concesiune încheiat
între ANRM şi TRANSGAZ S.A. Mediaş, împreună cu structurile implicate.
11 . Participă la elaborarea propunerilor de modificare/actualizare a prevederilor Aco rdului de
Concesiune.
12. Se ocupă de încheierea poliţelor de asigurare pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul
TRANSGAZ S.A.
13. Participă împreună cu alte departamente la demararea procedurilor de dobândire/
înstrăinare de bunuri mobile şi imobile.
14. Participă la lucrările comisiilor în care este nominalizat personalul din cadrul Serviciului
Patrimoniu şi Concesiuni.

SECŢIUNEA

16
DIRECŢIA

MEDIU,

PROTECŢIE ŞI

SECURITATE

Direcţia

Mediu, Protecţie şi Securitate are atribuţii şi răspunde în următoarele domenii:
protecţia mediului, paza şi protecţia obiectivelor, identificarea, desemnarea şi protecţia
infrastructurii critice, situaţiile de urgenţă, prevenirea şi protecţia salariaţilor.
Direcţia Mediu, Protecţie şi Securitate asigură îndeplinirea obiectivelor ce îi revin în cadrul
TRANSGAZ S.A. privind:
· prevenirea poluării, a accidentelor şi a incidentelor pentru toate persoanele participante la
procesul de muncă;
·reducerea deşeuri lor, gestionarea şi valorificarea optimă a deşeuri lor rezultate din
activităţile proprii;
• asigurarea securităţii fizice şi integrităţii obiectivelor;
• prevenirea şi evaluarea situaţiilor de urgenţă;
• protecţia infrastructurilor critice;
• asigurarea cu resurse umane şi materiale în situaţii de criză sau război ;
• conformarea cu legislaţia în domeniile pază şi protecţie, situaţii de urgenţă,
• implementarea şi menţinerea unui Sistem de Management al Sănătăţii ŞI Securităţii
Ocupaţionale;

· asigurarea secu r ităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
· instru irea personalului;
• monitorizarea Programului Anual de Management de Mediu

şi

a Planului de Prevenire

şi

Protecţie.

Principalele

atribuţii,

sarcini

şi lucrări

ale

entităţilor funcţionale

subordonate directorului

direcţiei:

1. SERVICIUL MANAGEMENTUL MEDIULUI
1. Identifică cerinţele legale şi de reglementare aplicabile
mediu, aferentă activităţiilor pe care le desfăşoară .
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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Obţine şi monitorizează autorizaţiile

nivelul
3.

de mediu
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şi autorizaţiile

de

gospodărire

a apelor la

societăţii.

Asigură interfaţa/relaţia societăţii

cu

autorităţile

de mediu

actelor de reglementare (autorizaţii).
4. Monitorizează respectarea şi aplicarea cerinţelor legale

şi gospodărirea

apelor, în cadrul

obţinerii

şi

de reglementare aplicabile

societăţii .

în domeniul protecţiei mediului la toate amplasamentele societăţii
pentru urmărirea respectării prevederilor legale din actele de reglementare.
6. Participă la procedurile de obţinere a actelor de reglementare la nivelul societăţii.
7. Întocmeşte şi comunică raportări din domeniul protecţiei mediului şi a gospodăririi apelor
solicitate de autorităţi/actele de reglementare/legislaţie.
8. Întocmeşte şi raportează către autorităţile competente realizările Programului Anual de
Management de Mediu, precum şi diferite raportări solicitate de legislaţie .
9. Monitorizează şi realizează diferite raportări din domeniul gestiunii deşeurilor, a
substanţelor periculoase şi a preparatelor chimice utilizate în cadrul societăţii .
1O. Gestionează şi raportează datele referitoare la emisiile de poluanţi în atmosferă la
Administraţia Fondului pentru Mediu.
11. Participă la elaborarea strategiei şi planurilor de dezvoltare ale societăţii, în domeniul
protecţiei mediului şi urmăreşte realizarea obiectivelor cuprinse în acestea.
12. Participă la elaborarea normativelor interne ale societăţii în domeniul protecţiei mediului.
13. Întocmeşte raportul anual al societăţii în domeniul protecţiei mediului.
14. Propune în caietele de sarcini, specificaţiile tehnice, clauze de mediu pentru furnizori ŞI
5.

Efectuează verificări

executanţi.

15. Analizează proiectele supuse avizării CTE din punct de vedere al obligaţiilor de mediu, la
care societatea a subscris.
16. Întocmeşte sinteze şi rapoarte din domeniul protecţiei mediului.
17. Întocmeşte convenţii de protecţia mediului aferente contractelor aflate în derulare.
18. Elaborează programele de instruire din domeniul protecţiei mediului.
19. Instruieşte, conştientizează şi responsabilizează întregul personal din cadrul societăţii
privind problemele de protecţia mediului.
20. Monitorizează cheltuielile generale de mediu ale societăţii, precum şi cele aferente
Programului Anual de Management de Mediu.
21. Monitorizează şi realizează bugetarea serviciilor de mediu în cadrul programelor societăţii,
precum întocmirea şi derularea contractelor.
22. Efectuează şi monitorizează inspecţiile de protecţia mediului.
23. Identifică posibilele accidente de mediu şi stabileşte planuri de intervenţie.
24. Participă la inspecţiile efectuate de autorităţile competente pe linie de protecţia mediului.
25. Urmăreşte realizarea măsurilor dispuse în rapoartele de inspecţii întocmite de autorităţile
competente pe linie de protecţia mediului şi raportează modul de îndeplinire a acestora.
26. Elaborează politica de mediu, obiectivele, ţ i ntele şi Programul Anual de Management de
Mediu şi urmăreşte implementarea şi realizarea acestuia.
27. Identifică aspectele de mediu şi evaluează impacturile asupra mediului.
28. Elaborează şi revizuieşte procedurile din domeniul protecţiei mediului, specifice serviciului.
29. Gestionează o bază de date de intrare pentru analiza efectuată de management, în
domeniul protecţiei mediului.
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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30. Monitorizează performanţa de mediu a societăţii .
31 . Coordonează activităţile specifice pentru proiectarea,
Sistemului de Management de Mediu.

documentarea

ŞI

menţinerea

1.1. LABORATOR MONITORIZARE FACTORI DE MEDIU
1. Monitorizează emisiile de poluanţi în mediu şi dinamica acestora pe amplasamentele unde
se desfăşoară activităţi specifice TRANSGAZ S.A., în conformitate cu prevederile actelor de
reglementare emise de autorităţile competente.
2. Prelevează, în vederea analizelor de laborator, probe de apă, sol etc. şi efectuează
măsurători pe teren a emisiilor de poluanţi în mediu (nivelul de zgomot, emisii de metan,
etilmercaptan, gaze de ardere în aer precum şi emisiile din mediu etc.).
3. Monitorizează în teren modul de respectare a condiţiilor impuse de actele de reglementare
emise de autorităţile competente (regimul de gestionare a deşeurilor, materialelor
refolosibile, a stării de curăţenie etc.) şi posibile situaţii de poluări accidentale.
4. Efectuează evaluarea Aspectelor de Mediu pe amplasamentele "TRANSGAZ" prin
întocmirea pe teren a "Fişelor de Identificare şi Evaluare a Aspectelor de Mediu".
5. Efectuează analize de laborator asupra parametrilor fizica-chimiei pentru probele prelevate
din teren, în conformitate cu specificaţiile tehnice din Standardele de specialitate, compară
valorile determinate cu limitele impuse şi evaluează conformitatea de respectare sau
încadrare cu legislaţia din domeniu.
6. Redactează "Buletinele de Măsurare", "Buletinele de Analiză" şi "Rapoartele de
Monitorizare" specifice, adresate conducerii societăţii.
7. Realizează studii sau lucrări de specialitate, în domeniul protecţiei mediului, care răspund
unor situaţii concrete de impact asupra mediului, cu indicarea soluţiilor posibile pentru
remedierea acestora şi respectarea prevederilor legale.
8. Întocmeşte şi întreţine o bază de date cuprinzând:
rezultatele monitorizării emisiilor de poluanţi în mediu;
colecţii de standarde tehnice şi alte lucrări de specialitate;
legislaţia naţională şi comunitară din domeniul protecţiei mediului;
documentaţii tehnice pentru aparatură şi echipamente de măsurare şi analize de
laborator;
sinteza referitoare la impactul asupra mediului produs de activităţile TRANSGAZ S.A. pe
amplasamentele proprii.
9. Colaborează la întocmirea Programului Anual de Management de Mediu.
1O. Participă cu personalul propriu, dacă este cazul, în echipele de aud it de mediu.
11. Întocmeşte propunerile şi specificaţiile necesare laboratorului pentru PAAP, analizează
proiectele, caietele de sarcini şi alte lucrări supuse avizării CTE şi propune modificări şi/sau
completări din punct de vedere al protecţiei mediului.
2. SERVICIUL PROTECŢIE, PAZĂ ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ

a. Activitatea de

pază şi protecţia

obiectivelor

1. Propune şi organizează paza generală a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi personalului din
cadrul societăţii.
2. Prezintă conducerii propuneri privind accesul şi circulaţia personalului propriu şi din afară,
în incinta unităţii şi verifică modul de aplicare al acestuia.
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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3. Prezintă propuneri, întocmeşte caiete de sarcini pentru dotarea obiectivelor cu sisteme de
securitate electronică şi de protecţie mecano-fizică şi răspunde de verificarea calităţii
execuţiei acestora.
4. Urmăreşte modul de derulare a contractelor încheiate cu firme specializate de protecţie,
pază şi monitorizare şi intervenţie, precum şi a celor de service pentru sistemele de
securitate.
5. Coordonează activitatea Dispeceratului de monitorizare al sistemelor de securitate.
6. Asigură gestionarea şi comunicarea evenimentelor de securitate prin Dispeceratul de
monitorizare al sistemelor de securitate.
7. Solicită fonduri pentru coordonarea întregii activităţi de proiectare, instalare, întreţinere şi
utilizare a sistemelor de securitate.
8. Verifică prezenţa la serviciu şi asigură instruirea personalului de pază .
9. Execută controale programate şi inopinate urmărind modul de executare a serviciului de
pază .

1O. Elaborează legitimaţii de serviciu şi autocolante pentru cartela de acces pentru angajaţii
SNTGN IITRANSGAZ" S.A.
11. Elaborează acreditări de acces în obiectivele SNTGN "TRANSGAZ "S.A.
12. Urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi măsurilor stabilite pe linie de pază.
13. Întocmeşte şi supune spre aprobare şi avizare planurile de pază ale obiectivelor din cadrul
Exploatărilor Teritoriale.
14. Gestionează şi urmăreşte folosirea corespunzătoare a sistemelor tehnice de pază.
15. Instruieşte periodic personalul de pază propriu.
16. Propune organizarea şi funcţionarea de noi posturi de pază.
17. lnformează conducerea Exploatării Teritoriale şi a direcţiei despre incidentele apărute.
18. Urmăreşte respectarea normelor interne privind accesul şi circulaţia în obiective.
19. Elaborează Analiza de Risc la Securitate Fizică pentru obiectivele SNTGN "TRANSGAZ" S.A.

b. Activitatea de evidenţă militară, M.L.M. şi rechiziţii:
1. Ţine evidenţa militară a personalului din cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
2. Organizează şi răspunde de activitatea de M.L.M. şi rechiziţii conform prevederilor legale.
3. Ţine evidenţa bunurilor rechiziţionabile şi verifică starea tehnică a acestora.
4. Întocmeşte documentele de mobilizare conform sarcinilor primite în caz de necesitate sau
război .

5. Participă periodic la programul de pregătire specifică şi la convocările de specialitate
organizate.
6. Întocmeşte şi actualizează datele despre obiectivele SNTGN "TRANSGAZ" S.A., necesare
întocmirii monografiei economica-militare a judeţelor.
7. Organizează şi răspunde de activitatea comisiei de apărare a SNTGN "TRANSGAZ" S.A.

c. În domeniul situaţiilor de urgenţă, al prevenirii şi stingerii incendiilor:
1. Organizează activitatea în domeniul Situaţiilor de Urgenţă (protecţie civilă şi PSI) şi
răspunde de starea operativă şi actualizarea documentelor Celulei de Urgenţă constituită la
sediul societăţii.
2. Propune măsuri pentru identificarea şi monitorizarea riscurilor specifice, generatoare de
situaţii periculoase care pot afecta obiectivele societăţii.
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actele de autoritate şi documentele specifice în domeniul situaţiilor de urgenţă
(protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor).
4. Propune încadrarea cu personal, pregătirea şi dotarea echipelor de intervenţie în situaţii de
urgenţă cu materialele necesare conform normelor de înzestrare legale.
5. Participă periodic la programul de pregătire specifică şi la convocările de specialitate.
6. Asigură instruirea personalului şi controlează prin testare însuşirea cunoştinţelor, conform
prevederilor legale.
7. Acordă asistenţa conducătorilor locurilor de muncă pentru organizarea activităţii pe
principiul prevenirii şi autoapărării împotriva incendiilor, la locurile de muncă.
8. Întocmeşte şi actualizează planurile de intervenţie prevăzute de legislaţia specifică în
vigoare.
9. Propune dotarea şi menţinerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecţie civilă.
1O. Pune la dispoziţia organelor de control documentele solicitate şi participă împreună la
efectuarea controalelor pe linie de protecţie civilă şi PSI.
11 . Urmăreşte eliminarea deficienţelor constatate de organele de control, în care sens
colaborează cu personalul de specialitate din SNTGN uTRANSGAZ" S.A.
12. Execută controale de prevenire conform legislaţiei specifice şi asigură popularizarea
legislaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform prevederilor legale.
13. Solicită prevederea în bugetul SNTGN "TRANSGAZ" S.A. a fondurilor necesare desfăşurării
activităţii de protecţie civilă şi a pregătirii şi desfăşurării activităţii de evacuare, conform
legislaţiei în vigoare.
14. Execută, cu ocazia deplasări lor în teren, exerciţii practice de intervenţie şi evacuare în caz de
incendiu, calamităţi naturale sau catastrofe cu personalul prezent la locul de muncă.
15. Propune sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale.
16. Dispune oprirea lucrărilor pe teritoriul SNTGN "TRANSGAZ" S.A. atunci când nu se respectă
instrucţiunile proprii şi informează conducerea despre măsurile stabilite.
17. Coordonează şi controlează activitatea din domeniul situaţiilor de urgenţă şi al prevenirii şi
stingerii incendiilor la nivel de Exploatare Teritorială.
18. Monitorizează aplicarea legislaţiei privind domeniul situaţiilor de urgenţă şi al prevenirii şi
stingerii incendiilor, normele privind aceste activităţi, procesele verbale de constatare,
planurile de măsuri şi alte documente privind această activitate din care difuzează la
sectoare părţile care le interesează.
19. Întocmeşte, în vederea avizării, documentaţia din punct de vedere PSI şi situaţii de urgenţă.
20. Efectuează instruirea personalului la angajare, la schimbarea locului de muncă, sau a
persoanelor din exteriorul unităţii după caz, conform normativelor în vigoare.
21 . Urmăreşte dotarea punctelor de lucru cu echipamente şi materiale de prevenire· şi stingere
a incendiilor, cu instrucţiuni de prevenire şi stingerea incendiilor, plăcuţe avertizoare etc.
22. Controlează activitatea din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă şi al PSI la toate
punctele de lucru.
23. Întocmeşte rapoarte şi informări în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al prevenirii şi stingerii
incendiilor, conform prevederilor legale.
24. Urmăreşte realizarea instructajului periodic din domeniul situaţiilor de urgenţă şi PSI,
întocmeşte tematici specifice de instruire şi verifică cunoştinţele salariaţilor.
3.

Elaborează
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25. Efectuează controale periodice de zi şi de noapte la toate punctele de lucru, întocmeşte
notele de control cu deficienţele constatate şi stabileşte măsuri şi termene pentru
remediere.
26. Întocmeşte planurile de protecţie pentru obiectivele TRANSGAZ S.A.
27. Prezintă directorului de direcţie, anual sau ori de câte ori situaţia o impune, raportul de
evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor.
3. SERVICIUL PROTECŢIA INFRASTRUCTURII CRITICE
1. Reprezintă punctul de contact al proprietarului/operatorului/administratorului de
infrastructură critică naţională/europeană în relaţia cu autoritatea publică responsabilă, cu
Centrul de Coordonare a Protecţiei lnfrastructurilor Critice, precum şi alte structuri cu care se
află în relaţie de interdependenţă, pentru aspectele care ţin de securitatea infrastructurilor
critice.
2. Asigură şi actualizează analiza de risc şi identifică punctele vulnerabile privind infrastructura
critică naţională/europeană din responsabilitate sau propune iniţierea demersurilor, în
condiţiile legii, pentru desemnarea unei persoane fizice/juridice atestate, care să execute
aceste activităţi.
3. Elaborează scenariile de ameninţări la adresa infrastructurii critice naţionale/europene din
responsabilitate.
4. Răspunde de actualizarea periodică a documentelor elaborate la nivelul serviciului, privind
securitatea obiectivelor de infrastructură critică desemnate.
5. Răspunde de actualizarea bazei de date aferente mecanismului de comunicare naţional în
domeniul protecţiei infrastructurilor critice, privind riscurile, ameninţările şi vulnerabilităţile
identificate la adresa infrastructurii critice naţionale/europene din responsabilitate.
6. Asigură monitorizarea permanentă a evoluţiei situaţiei privind riscurile, ameninţările şi
vulnerabilităţile la adresa infrastructurii critice naţionale/europene din responsabilitate.
7. lnformează, în dinamică, autorităţile publice responsabile şi celelalte structuri
interdependente asupra evoluţiei riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa
infrastructurii critice naţionale/europene.
8. Propune măsurile cu caracter imediat în situaţia producerii unor riscuri la nivelul
infrastructurii critice naţionale/europene din responsabilitate.
9. Participă, la solicitarea autorităţii publice responsabile, la procesul de stabilire a criteriilor şi
pragurilor critice pentru infrastructura critică naţională/europeană din responsabilitate.
1O. Asigură întocmirea şi înaintarea către autoritatea publică responsabilă, în vederea avizării, a
planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri
critice naţionale/europene (PSO) elaborat la nivelul compartimentului de specialitate al
proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică naţională/europeană.
11. Răspunde de evaluarea, testarea şi, după caz, actualizarea şi revizuirea (PSO) la termenele
stabilite de legislaţia în vigoare.
12. Organizează şi conduce exerciţiile şi activităţile specifice cu ocazia testării PSO sau a
documentelor echivalente.
13. Planifică şi asigură, în condiţiile legii, participarea personalului din subordine la activităţi de
pregătire de specialitate.
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14. Asigură elaborarea/transmiterea documentelor clasificate, aferente infrastructurii critice
naţionale/europene din aria de responsabilitate, urmărind respectarea prevederilor legale
privind accesul la documentele clasificate.
15. Colaborează cu alte structuri din cadrul societăţii sau alte autorităţi competente la
elaborarea documentelor necesare.
16. Coordonează procesul de actualizare a listei cu obiectivele de infrastructuri critice din
sectorul aflat în competenţa companiei şi informează Centrul de coordonare a protecţiei
infrastructurilor critice cu privire la necesitatea actualizării anexei la Hotărârea Guvernului
nr.1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale.
17. Urmăreşte şi se asigură de implementarea tuturor măsurilor prevăzute de Planurile de
Securitate ale Operatorului pentru obiectivele desemnate.
18. Monitorizează activitatea de intervenţii şi controale asupra obiectivelor şi propune măsuri
de corectare a disfuncţionalităţilor sesizate ca urmare a desfăşurării activităţii de control,
constituind şi gestionând o bază de date în acest sens.
19. Urmăreşte permanent îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia naţională în domeniu.
4. SERVICIUL SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
1. Identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de
muncă, respectiv executant sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă
şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru.
2. Elaborează, îndeplineşte, monitorizează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie.
3. Elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de
securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale societăţii,
precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru şi le difuzează în cadrul unităţii numai
după ce au fost aprobate de către angajator.
4. Propune atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin
lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu
aprobarea angajatorului.
5. Verifică însuşirea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de
prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile ce le
revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului.
6. Asigură elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama
de particularităţile activităţilor şi locurilor de muncă /posturilor de lucru din cadrul
societăţii.

tematici pentru toate fazele de instruire, stabileşte în scris periodicitatea
instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării
şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verifică însuşirea ŞI
aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite.
8. Elaborează programul de instruire-testare la nivelul societăţii.
9. Asigură întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent conform
prevederilor legale şi asigură instruirea lucrătorilor pentru aplicarea lui.
1O. Ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute de legislaţie.
11. Stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabileşte
tipul de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor legale.

7.

Elaborează
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evidenţa

meseriilor şi a funcţiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este
necesară autorizarea exercitării lor.
13. Ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare.
14. Ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina munc11,
necesită testarea
aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic.
15. Monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură
şi controt precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor
în mediul de muncă.
16. Verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă,
precum şi a sistemelor de siguranţă.
17. Efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului
asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora.
18. Întocmeşte rapoarte şi/sau liste prevăzute de legislaţie, inclusiv cele referitoare la azbest
vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile.
19. Ţine evidenţa echipamentelor de muncă şi urmăreşte ca verificările periodice şi, dacă este
cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane
competente, conform prevederilor legale în vigoare.
20. Identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din
societate şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de
protecţie, conform prevederilor legale în vigoare.
21. Urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale
de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite precum şi în celelalte situaţii prevăzute
de legislaţia în vigoare.
22. Participă la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute de legislaţie.
23. Întocmeşte evidenţele privind comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea
accidentelor de muncă, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale
şi a bolilor legate de profesie, conform competenţelor prevăzute de legislaţia în vigoare.
24. Elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din societate, în
conformitate cu prevederile din legislaţie.
25. Urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de
control şi al cercetării evenimentelor.
26. Colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi
protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi
protecţie.

27.

Colaborează

angajatori, în

cu

lucrătorii

situaţia

desemnaţi/serviciile

în care mai

mulţi

interne/serviciile externe
angajatori îşi desfăşoară activitatea în

ai/ale
acelaşi

altor
loc de

muncă.

actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a
planului de evacuare.
29. Propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi
atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
30. Propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de
prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini ŞI
întocmeşte un necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.
28.

Urmăreşte
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evidenţa

echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigură/urmăreşte ca verificările
şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către
persoane competente ori alte activităţi necesare, în conformitate cu prevederile legale.
32. Efectuează alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la
locul de muncă.
33. Asigură analiza proiectelor tehnice care urmează să fie prezentate în CTE- ul societăţii şi
formulează un punct de vedere privind respectarea legislaţiei de SSM de către proiectant.
34. Asigură participarea în comisiile de recepţie a obiectivelor societăţii, în scopul stabilirii dacă
acestea corespund din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.
35. Asigură organizarea şi funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM)
la nivelul societăţii, Exploatărilor Teritoriale şi Sucursalei Mediaş, în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare.
36. Coordonează şi monitorizează organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie la nivelul
societăţii, Exploatărilor Teritoriale şi Sucursalei Mediaş.
37. Coordonează activităţile de organizare şi desfăşurare a supravegherii stării de sănătate a
lucrătorilor şi activităţile de instruire şi acordare a primului ajutor la locul de muncă.
38. Propune programe de promovare a stării de sănătate la locul de muncă, stabilite împreună
cu medicii de medicina muncii, participă la realizarea şi implementarea programelor de
informare, educare şi formare profesională cu privire la sănătatea în muncă a lucrătorilor.
39. Participă la implementarea sistemelor de management pentru domeniu l securităţii şi
sănătăţii ocupaţionale, prin colaborare cu organisme şi/sau instituţii de profil.

SECŢIUNEA

17

DEPARTAMENTUL REGLEMENTĂRI ŞI FORMALITĂŢI TERENURI
Terenuri asigură, toate activităţile necesare
reglementării situaţiei juridice a terenurilor afectate de obiective aparţinând TRANSGAZ S.A.,
toate activităţile necesare obţinerii accesului în teren pentru lucrările de dezvoltare,
modernizare, reabilitare specifice TRANSGAZ S.A., asigură obţinerea acordurilor sub semnătură
privată sau în formă autentică ale proprietarilor, pentru ocuparea temporară a suprafeţei
forestiere, pentru scoaterea temporară/definitivă din circuitul agricol, precum şi soluţionarea
sesizărilor şi petiţiilor ce privesc terenurile afectate de obiective aferente Sistemului Naţional
de Transport Gaze Naturale.
Departamentul

Reglementări

şi

Formalităţi

Departamentul Reglementări şi Formalităţi Terenuri are
•

•
•
•

următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

reglementarea raporturilor juridice cu privire la terenurile ocupate pe durata de execuţie
a lucrărilor, sau pe durata de existenţă a obiectivelor sau instalaţiilor de suprafaţă
aferente Sistemului Naţional de Transport Gaze, prin modalităţile prevăzute de lege;
evidenţa strictă a documentaţiilor cu privire la situaţia juridică a terenurilor;
identificarea suprafeţelor afectate de proiectele derulate, pe baza datelor furnizate de
autorităţile locale sau alte instituţii (Primării , OCPI etc.);
planificarea şi organizarea activităţilor de identificare a proprietarilor/posesorilor/
deţinătorilor/utilizatorilo r de teren, pentru suprafeţele afectate de lucrări aferente
proiecte de importanţă naţională;
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organizarea activităţilor de identificare a proprietarilor/posesorilor/
deţinătorilor/utilizatorilor de teren, pentru suprafeţele afectate de lucrări de reabilitare
şi modernizare ale SNT;
întocmirea de documentaţii necesare exproprierii pentru cauză de utilitate publică,
conform legii, pentru obiectivele SNTGN "TRANSGAZ" S.A.;
îndeplinirea formalităţilor de terenuri, în conformitate cu regulile procedurale privind
condiţiile şi termenii referitori la durată, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor
de uz şi de servitute asupra proprietăţii terţilor sau conform prevederilor Legii 185/2016;
asigurarea rolului de interfaţă între proiectant şi personalul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
din teritoriu, desemnat pentru urmărirea lucrărilor executate de către terţi, în sensul
verificării reglementării situaţiei juridice a terenurilor, anterior începerii execuţiei
planificarea

şi

lucrărilor;

•
•

soluţionarea petiţiilor

primite, cu consultarea, obţinerea de date, documente, puncte de
vedere, verificări în teren etc. structurilor de resort din cadrul societăţii;
centralizarea şi arhivarea corespunzătoare a petiţiilor ce au ca obiect situaţia juridică a
terenurilor afectate de lucrările de investiţii, modernizare şi reabilitare din cadrul SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.

Principalele atribuţii ale
departamentului:

entităţilor

funcţionale

din subordinea

directă

a directorului

1. BIROUL SOLUŢIONĂRI PETIŢII
1. Primeşte petiţiile repartizate de către conducerea societăţii, le înregistrează şi urmăreşte
transmiterea răspunsului la termenul stabilit de lege.
2. Analizează sesizările şi petiţiile ce privesc terenurile afectate de obiective aferente SNT,
solicită structurilor de specialitate din cadrul departamentului verificarea în teren a situaţiei
existente şi întocmeşte răspunsurile la petiţii pe care le înaintează directorului de
departament.
3. Înaintează petiţiile înregistrate către structurile de specialitate din cadrul societăţii, după
caz, în funcţie de obiectul acestora, în vederea furnizării de date, cu precizarea unui termen
strict de restituire a acestora, în vederea respectării termenului de soluţionare stabilit de
lege.
4. Întocmeşte răspunsul la petiţie, îl înaintează spre avizare directorului de departament şi
apoi spre aprobare directorului general(lnlocuitorului acestuia.
5. Expediază răspunsul la petiţie, aprobat de directorul general, spre petiţionar.
6. Conexează petiţiile cu acelaşi conţinut.
7. Clasează petiţiile anonime a căror soluţionare nu s-a impus şi petiţiile cu acelaşi conţinut
pentru care s-a formulat răspuns.
8. Răspunde de arhivarea petiţiilor.
9. Declină competenta de soluţionare către autorităţi, instituţii şi alte entităţi, după caz, pentru
petiţiile greşit adresate SNTGN "TRANSGAZ" S.A., înştiinţând petiţionarul despre aceasta.
1O. Întocmeşte lunar raportul privind modul de soluţionare a petiţii lor, pe care îl supune spre
analiză conducerii departamentului.
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2. BIROUL MONITORIZARE TERENURI LUCRĂRI TERŢI
1. Recepţionează documentaţiile cu privire la modificarea de către/În interesul terţilor a
amplasamentului conductelor de gaze aparţinând SNT şi verifică în teren noul
amplasament, împreună cu reprezentantul Exploatării Teritoriale unde urmează a fi realizată
lucrarea.
2. Verifică conformitatea documentelor privind accesul în teren pentru noul amplasament şi
înaintează răspunsul către emitentul documentaţiei.
3. Urmăreşte conformitatea noului traseu ales de către proiectant şi întocmeşte un raport cu
privire la situaţia reală din teren.
4. Verifică modalitatea de calcul şi plată a indemnizaţiei şi despăgubirii către proprietarii de
teren afectaţi de execuţia lucrării pe noul amplasament.
5. Participă din partea beneficiarului la preluarea noului amplasament, împreună cu
reprezentanţii Exploatării Teritoriale pe raza căruia au fost executate lucrările.
6. Urmăreşte ca la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor, să fie prezentate toate documentele
aferente reglementării terenului, respectând legislaţia în vigoare.
SECŢIUNEA

17.1

DIRECŢIA REGLEMENTĂRI TERENURI
Direcţia Reglementări

Terenuri asigură toate activităţile necesare reglementării situaţiei juridice
a terenurilor afectate de obiective SNT, precum şi a celor pe care urmează să fie amplasate
obiective de dezvoltare, modernizare specifice activităţii SNTGN "TRANSGAZ" S.A.

Principalele

atribuţii şi

sarcini ale serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiei:

1. SERVICIUL REGLEMENTĂRI TERENURI PROIECTE DE IMPORTANŢĂ NAŢIONALĂ
1. Reglementează raporturile juridice cu privire la terenurile ocupate pe durata executării
lucrărilor aferente proiectelor de importanţă naţională prin modalităţi prevăzute de lege
(convenţie, comodat, consemnare).
2. Reglementează raporturile juridice cu privire la terenurile ce urmează a fi ocupate definitiv
cu obiective sau instalaţii de suprafaţă aferente proiectelor de importanţă naţională, prin
modalităţi prevăzute de lege.
3. Asigură consultanţă şi asistenţă juridică în domeniul reglementării raporturilor juridice cu
privire la terenurile ce urmează a fi afectate pe durata executării lucrărilor aferente
proiectelor de importanţă naţională.
4. Asigură consultanţă şi asistenţă juridică în materia exproprierii pentru cauza de utilitate
publică necesară realizării obiectivelor aferente proiectelor de importanţă naţională ale
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
5. Colaborează cu celelalte structuri/entităţi organizatorice din cadrul societăţii în vederea
documentaţiei necesare exproprierii.
întocmirii
6. Redactează puncte de vedere/opinii/răspunsuri privind documentele cu caracter juridic
transmise de diferite autorităţi şi instituţii cu privire la situaţia terenurilor afectate de
proiectele de importanţă naţională, aparţinând SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
7. Urmăreşte zilnic, prin programul informatic apariţia actelor normative cu incidenţă asupra
activităţii de reglementări terenuri afectate de lucrările aferente proiectelor de importanţă
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compartimentele de specialitate din cadrul

societăţii.

8. Întocmeşte şi actualizează împreună cu celelalte servicii din departament procedurile de
proces aplicabile proiectelor de importanţă naţională în activitatea departamentului.
9. Colaborează cu departamentele/direcţiile/serviciile din cadrul societăţii pentru centralizarea
propunerilor acestora de modificare a legislaţiei în domeniul activităţii de reglementare
raporturilor juridice cu privire la terenurile ce urmează a fi afectate de executarea lucrărilor
aferente proiectelor de importanţă naţională .
1O. Analizează propunerile primite şi transmite o sinteză a acestora directorului de
departament, în scopul transmiterii acestora Direcţiei Juridice.
11. Întocmeşte lunar raportul de activitate al serviciului şi îl înaintează directorului de direcţie.
12. Recepţionează notificările de la Serviciul Formalităţi Terenuri Proiecte de Importanţă
Naţională şi întocmeşte pachetele de reglementare (convenţii, procese verbale, documente
proprietate, etc), le distribuie beneficiarilor, după caz, şi solicită efectuarea
plăţilor/consemnărilor de către structura competentă (Departamentul Economic, Exploatări
Teritoriale);
13. Transmite Biroului Evidenţă Date şi Documente Terenuri, în vederea arhivării, un exemplar
din pachetele de formalităţi (convenţii, procese verbale, documente proprietate etc).
2. SERVICIUL REGLEMENTĂRI TERENURI LUCRĂRI DEZVOLTARE ŞI MENTENANŢĂ
1. Reglementează raporturile juridice cu privire la terenurile ocupate pe durata executării
lucrărilor de dezvoltare şi mentenanţă a SNT, prin modalităţi prevăzute de lege (convenţie,
comodat, consemnare).
2. Reglementează raporturile juridice privitoare la terenurile ce urmează a fi ocupate definitiv
cu obiective sau instalaţii de suprafaţă aferente S.N.T., prin modalităţi prevăzute de lege
(convenţie, comodat, locaţiune, concesiune sau vânzare-cumpărare).
3. Asigură consultanţă şi asistenţă juridică în cadrul departamentului, în domeniul
reglementării raporturilor juridice cu privire la terenurile ce urmează a fi afectate pe durata
executării lucrărilor de dezvoltare şi mentenanţă a SNT.
4. Asigură consultanţă şi asistenţă juridică, în cadrul departamentului, referitoare la
reglementarea raporturilor juridice cu privire la terenurile care urmează să fie afectate de
realizarea lucrărilor de de dezvoltare şi mentenanţă a SNT de către SNTGN "TRANSGAZ"
S.A.
5. Asigură consultanţă şi asistenţă juridică, în cadrul departamentului, în materia exproprierii
pentru cauza de utilitate publică necesară realizării obiectivelor de dezvoltare şi
mentenanţă a SNT ale SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
6. Colaborează cu celelalte structuri/entităţi organizatorice din cadrul societăţii în vederea
întocmirii documentaţiei necesare exproprierii.
7. Redactează puncte de vedere/opinii/răspunsuri privind documentele cu caracter juridic
transmise de diferite autorităţi şi instituţii cu privire la situaţia terenurilor aparţinând
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
8. Urmăreşte zilnic, prin programul informatic apariţia actelor normative cu incidenţă asupra
activităţii de reglementări terenuri ş i informează conducerea direcţiei şi compartimentele
de specialitate din cadrul societăţii .
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9. Colaborează cu departamentele/direcţiile/serviciile din cadrul societăţii pentru centralizarea
propunerilor acestora de modificare a legislaţiei în domeniul activităţii de reglementare a
terenurilor.
1O. Analizează propunerile primite şi transmite o sinteză a acestora directorului de
departament, în scopul transmiterii acestora Direcţiei Juridice.
11. Întocmeşte şi actualizează împreună cu celelalte servicii din departament, procedurile de
proces aplicabile în activitatea departamentului.
12. Colaborează cu Direcţia Juridică,
Departamentul Economic, Serviciul Patrimoniu şi
Concesiuni, precum şi cu Exploatarea Teritorială pe raza căreia se execută lucrările sau se
va amplasa obiectivul, în cadrul procedurii de negociere în vederea achiziţiei de terenuri.
13. Întocmeşte periodic raportul de activitate al serviciului şi îl înaintează directorului de
direcţie .

de la Serviciul Formalităţi Terenuri Lucrări Dezvoltare şi
Mentenanţă şi întocmeşte pachetele de reglementare (convenţii , procese verbale,
documente proprietate, dovada consemnării etc), le distribuie beneficiarilor după caz (DPC,
DD, DEM, ET -uri) şi soli cită efectuarea plăţilor/consemnărilor de către structura competentă
(Departamentului Economic, Exploatărilor Teritoriale) pentru obiectivele de dezvoltare şi
mentenanţă a SNT.
15. Transmite Biroului Evidenţă Date şi Documente Terenuri, în vederea arhivării, un exemplar
din pachetele de formalităţi (convenţii , procese verbale, documente proprietate etc).
14.

Recepţionează

notificările

2.1. BIROUL REGLEMENTĂRI TERENURI OBIECTIVE DE SUPRAFAŢĂ
1. Identifică obiectivele SNT a căror situaţie juridică a terenului ocupat nu este reglementată .
2. Întocmeşte documentaţia privind identificarea proprietarilor de teren, pentru obiectivele
existente.
3. Întocmeşte documentaţia aferentă reglementării situaţiei juridice a terenurilor şi o
înaintează spre avizare directorului de direcţie.
4. Analizează situaţiile intervenite în teren şi propune soluţii în vederea rezolvării acestora.
5. Întocmeşte documentaţia aferentă situaţiei juridice a terenurilor ocupate cu obiective
definitive/instalaţii de suprafaţă aferente S.N .T., prin modalităţi prevăzute de lege
(convenţie, comodat, locaţiune, concesiune sau vânzare-cumpărare) .
6. Întocmeşte documentaţia aferentă reglementării raporturilor juridice cu privire la terenurile
ocupate de obiective sau instalaţii de suprafaţă aferente S.N.T., pe durata de existenţă a
acestora, prin modalităţi prevăzute de lege (convenţie, comodat, locaţiune, concesiune sau
vânzare-cumpărare) .

7. Întocmeşte periodic rapoarte privind situaţia reglementării raporturilor juridice cu privire la
terenurile ocupate de obiective sau instalaţii de suprafaţă aferente S.N.T.
8. Colaborează cu Direcţia Juridică, Departamentul Economic, Serviciul Patrimoniu şi
Concesiuni, precum şi cu Exploatarea Teritorială pe raza căreia se execută lucrările sau se
vor amplasa obiectivele, în cadrul procedurii de negociere în vederea achiziţiei de terenuri.
3. BIROUL EVIDENŢĂ DATE ŞI DOCUMENTE TERENURI
1. Colectează, stochează, centralizează, actualizează, raportează date cu privire la:
a. terenurile ocupate cu obiective, instalaţii şi echipamente definitive aferente S.N .T.;
b. contractele prin care s-au reglementat aceste suprafeţe;
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c. numărul şi cuantumul indemnizaţiilor şi despăgubirilor calculate şi achitate, pe lucrări;
d. documentele de indemnizare şi despăgubire;
e. lucrări în curs şi activităţi specifice (identificare suprafeţe/proprietari, notificare,
încheiere convenţii, consemnări sume) la Direcţia Reglementări Terenuri şi Direcţia
Formalităţi Terenuri.
Solicită achiziţia serviciilor de evaluare privind cuantumul chiriei şi valoarea de circulaţie a
terenurilor ce urmează a fi ocupate de obiective S.N.T. întocmind documentele
premergătoare procedurii de achiziţie . Uiterior întocmirii Rapoartelor va stoca originalul
acestora, şi le va trimite în format "scan" responsabililor de lucrări care le-au solicitat.
Recepţionează şi păstrează, conform reglementărilor interne ale societăţii şi prevederilor
legale aplicabile, documentaţiile aferente situaţiei terenurilor.
Verifică pe baza contractelor deţinute, legalitatea şi conformitatea facturilor emise de terţi
pentru plăţi care derivă din aceste contracte,
certifică "bun de plată" şi verifică
documentele şi modul de calcul a breviarelor de calcul (despăgubiri) .
Întocmeşte raportul lunar referitor la plăţile efectuate de Compartimentele Contabile din
cadrul Exploatărilor Teritoriale cu titlu de taxe/chirii/redevenţe specifice, aferente
contractelor de concesiune şi închiriere/convenţii pe care le gestionează, precum şi la
despăgubirile acordate în cadrul lucrărilor "cu forţe proprii", şi înaintează acest raport
Direcţiei Strategie Bugetară pentru centralizarea PASSET -ului.
Recepţionează în vederea arhivării, un exemplar din pachetele de formalităţi (convenţii,
procese verbale, documente proprietate etc).

SECŢIUNEA

17.2
DIRECŢIA FORMALITĂŢI TERENURI

Direcţia

Formalităţi

Terenuri asigură toate activităţile necesare obţinerii accesului temporar în
teren atât pentru lucrarile aferente proiectelor de modernizare, reabilitare specifice SNTGN
"TRANSGAZ" S.A., cât şi pentru lucrările aferente Proiectelor de importanţă naţională (PIN/PIC)
ce urmează a fi executate în cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.

Principalele atribuţii şi sarcini ale serviciilor şi compartimente/ar din cadrul direcţiei:
1. SERVICIUL FORMALITĂŢI TERENURI PROIECTE DE IMPORTANŢĂ NAŢIONALĂ
1. Realizează
identificarea
parcelelor
şi
identificarea
proprietarilor/posesorilor/
deţinătorilor/utilizatorilor de teren pentru suprafeţele afectate de proiectele de importanţă
naţională, întocmite pe baza datelor furnizate de autorităţile locale-primării şi/sau Oficii de
cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I) sau Evidenţa persoanei, pentru persoane/
proprietari.
2. Întocmeşte notificări în conformitate cu prevederile Legii nr.185/2016.
3. Întocmeşte acte de plată/consemnare a despăgubirilor în condiţiile legii, pentru durata
ocupării suprafeţelor şi respectiv pentru pagubele produse proprietarilor de terenuri
afectaţi de execuţia lucrărilor aferente proiectelor de importanţă naţională.
4. Verifică documentaţiile firmelor terţe în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor contractuale, ce
derivă din activitatea de identificare suprafeţe, identificare proprietari, obţinere a
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acordurilor sub semnătură privată al proprietarilor, atât pentru ocuparea temporară a
terenurilor forestiere, cât şi pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor
agricole.
Întocmeşte şi actualizează împreună cu celelalte servicii din departament, procedurile de
proces aplicabile în activitatea departamentului.
Colaborează cu structurile/entităţile organizatorice de specialitate pentru clarificarea
tuturor problemelor ce derivă din activităţile specifice pe linie de terenuri (date de
identificare, operaţiuni de cad astru, reglementări juridice, inventariere, plăţi etc).
Verifică, la solicitare situaţiile precizate în petiţii ce privesc terenurile afectate de lucrările
aferente proiectelor de importanţă naţională, întocmind puncte de vedere, informări etc.,
pe care le înaintează Biroului Soiuţionări Petiţii.
Asigură obţinerea acordurilor sub semnătură privată al proprietarilor, pentru scoaterea
definitivă a suprafeţelor din circuitul agricol, cât şi pentru ocuparea temporară a
suprafeţelor forestiere, afectate de lucrările aferente proiectelor de importanţă naţională.

1.1.COMPARTIMENTUL FORMALITĂŢI
TERENURI
PROIECTE
DE
IMPORTANŢĂ
NAŢIONALĂ- EXPLOATĂRI TERITORIALE
1. Verifică în teritoriu situaţia terenurilor pe care urmează să se realizeze lucrări aferente unor
proiecte de importanţă naţională, împreună cu reprezentanţi ai Departamentului Proiectare
şi Cercetare.
2. Colaborează cu Departamentul Proiectare şi Cercetare, cu firmele terţe care prestează
activităţi pe linie de formalităţi terenuri şi proiectare, cu reprezentanţii O.C.P.I. sau ai
autorităţilor agricole şi primării, pentru identificarea proprietarilor şi a terenurilor pe care
urmează să se deruleze lucrări aferente proiecte de importanţă naţională.
3. Colaborează, după caz, cu Departamentul Proiectare şi Cercetare pentru clarificarea
aspectelor legate de traseul conductei, devieri sau oricare din situaţiile neclare în legătură
cu proiectul.
4. Realizează notificarea proprietarilor de terenuri, în conformitate cu prevederile Legii nr.
185/2016.
5. Întocmeşte breviarul de calcul în vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor pe baza pe
baza constatărilor din teren şi a documentelor primite de la autorităţi.
6. Înaintează breviarul de calcul şi documentaţiile de plată către Direcţia Formalităţi Terenuri,
în scopul verificării, avizării şi transmiterii acestora către Departamentul Economic.
7. Verifică, la solicitare situaţiile precizate în petiţii ce privesc terenurile afectate de lucrările
aferente proiectelor de importanţă naţională, întocmind puncte de vedere, informări etc.,
pe care le înaintează Biroului Soluţionări Petiţii.
8. Asigură obţinerea acordurilor sub semnătură privată al proprietarilor, atât pentru ocuparea
temporară a terenurilor forestiere, cât şi pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a
terenurilor agricole, afectate de lucrările aferente proiectelor de importanţă naţională.
2. SERVICIUL FORMALITĂŢI TERENURI LUCRĂRI DEZVOLTARE ŞI MENTENANŢĂ
1. Realizează
identificarea
parcelelor
şi
identificarea
proprietarilor/posesorilor/
deţinătorilor/utilizatorilor de teren pentru terenurile afectate de proiectele de reabilitare,
retehnologizare, modernizare, întocmite, pe baza datelor furnizate de autorităţile locale -
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Imobiliară

(O.C.P.I). sau

Evidenţa

persoanei,

pentru proprietari/posesori/deţinători/utilizatori.
2. Întocmeşte documentaţii necesare exproprierii pentru cauză de utilitate publică conform
legii, pentru proiectele/obiectivele de dezvoltare şi mentenanţă ale SNTGN "TRANSGAZ"
S.A.
3. Participă la întreţinerea cadastrului de specialitate în domeniul de activitate al SNTGN
"TRANSGAZ" S.A., conform prevederilor legilor în vigoare.
4. Întocmeşte specificaţii tehnice şi teme pentru lucrări de cadastru executate de terţe
persoane în beneficiul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
5. Întocmeşte notificări, în conformitate cu regulile procedurale privind condiţiile şi termenii
referitori la durată, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi de servitute
asupra proprietăţilor private.
6. Întocmeşte documentaţia de plată cu privire la tipul şi cuantumul despăgubirilor aferente
suprafeţelor afectate de lucrările de dezvoltare şi mentenanţă a S.N.T.
7. Întocmeşte acte de despăgubire în condiţiile legii, pentru pagubele produse proprietarilor
de terenuri afectaţi cu ocazia intervenţiilor pentru modernizare, reparaţii, revizii şi avarii.
8. Verifică activitatea firmelelor terţe în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor contractuale,
privind obligaţiile contractuale ce derivă din activitatea de identificare proprietari şi
obţinere de acorduri privind accesul în teren sau acorduri sub semnătură privată al
proprietarilor, pentru scoaterea temporară sau definitivă a suprafeţelor din circuitul agricol,
cât şi acordul în formă autentică al proprietarilor, pentru ocuparea temporară a suprafeţei
forestiere.
9. Întocmeşte şi actualizează împreună cu celelalte servicii din departament, procedurile de
proces aplicabile în activitatea departamentului.
1O. Colaborează cu structurile/entităţile organizatorice de specialitate pentru clarificarea
tuturor problemelor ce derivă din activităţile specifice pe linie de terenuri (date de
identificare, operaţiuni de cad astru, reglementări juridice, inventariere, plăţi).
11. Verifică, la solicitare situaţiile precizate în petiţii ce privesc terenurile afectate de lucrăr i le
aferente lucrărilor de dezvoltare-mentenanţă, întocmind puncte de vedere, informări etc.,
pe care le înaintează Biroului Soluţionări Petiţii .
12. Asigură obţinerea acordurilor sub semnătură privată al proprietarilor, pentru scoaterea
temporară sau definitivă a suprafeţelor din circuitul agricol, cât şi acordul în formă
autentică al proprietarilor, pentru ocuparea temporară a suprafeţei forestiere.
FORMALITĂŢI
TERENURI
2.1.COMPARTIMENTUL
M ENTENANŢĂ- EXPLOATĂRI TERITORIALE

LUCRĂRI

DEZVOLTARE

ŞI

cu Departamentul Proiectare şi Cercetare, cu firmele terţe care prestează
activităţi pe linie de formalităţi terenuri şi proiectare, cu reprezentanţii O.C.P.I. sau ai
autorităţilor agricole şi primării, pentru identificarea proprietarilor şi a terenurilor pe care
urmează să se deruleze lucrări de modernizare, reparaţii, reabilitare ale obiectivelor S.N.T.
2. Colaborează, după caz, cu Departamentul Proiectare şi Cercetare pentru clarificarea
aspectelor legate de traseul conductei, devieri sau oricare din situaţiile neclare în legătură
cu proiectul.
3. Participă la identificarea proprietarilor şi a terenurilor pe care urmează să se deruleze lucrări
de modernizare, reabilitare, retehnologizare a obiectivelor SNT.
1.

Colaborează
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4. Întocmeşte notificări în conformitate cu regulile procedurale privind condiţiile şi termenii
referitori la durată, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi de servitute
asupra proprietăţilor private.
5. Înaintează breviarul de calcul şi documentaţiile de plată către Direcţia Formalităţi Terenuri,
în scopul verificării, avizării şi transmiterii acestora către Departamentul Economic.
6. Întocmeşte breviarul de calcul în vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor pe baza
constatărilor din teren şi a documentelor primite de la autorităţi.
7. Verifică la solicitare, situaţiile precizate în petiţii ce privesc terenurile afectate de obiectivele
aferente S.N.T. întocmind informări/puncte de vedere pe care le înaintează Biroului
Soluţionări Petiţii.

8.

Asigură obţinerea

acordurilor sub semnătură privată al proprietarilor, pentru scoaterea
temporară sau definitivă a suprafeţelor din circuitul agricol, cât şi acordul în formă
autentică al proprietarilor, pentru ocuparea temporară a suprafeţei forestiere.

SECŢIUNEA

18

DEPARTAMENTUL OPERARE
Departamentul Operare asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin SNTGN "TRANSGAZ" S.A. din
Planul de Administrare al societăţii privind corelarea capacităţii de transport cu nivelurile de
consum programate/solicitate/nominalizate, respectarea obligaţiilor contractuale faţă de
utilizatorii SNT coroborate cu prevederile reglementărilor naţionale, întocmirea bilanţurilor de
gaze pe sisteme şi subsisteme, precum şi urmărirea calitaţii gazelor.
Departamentul Operare va avea următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
• realizarea activităţii comerciale a SNTGN "TRANSGAZ" S.A. prin contractarea serviciilor
de transport, gestionarea contractelor, facturarea lunară aferentă produselor
contractate şi evidenţa încasării acestor facturi;
• coordonarea transportului cantităţilor de gaze naturale în scop comercial (respectarea
obligaţiilor contractuale) cu menţinerea în permanenţă a echilibrului fizic al Sistemului
Naţional de Transport (SNT) prin dispecerizarea continuă;
• coordonarea activităţii de elaborare a punctelor de vedere ale companiei cu privire la
reglementările tehnice şi comerciale iniţiate de diverse autorităţi/instituţii;
• coordonarea metodologică a întregii activităţi de măsurare din cadrul societăţii pentru
determinarea cantităţilor de gaze exprimate în unităţi de volum şi energie în toate
punctele de măsurare, atât comerciale cât şi tehnologice, ale SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
şi verificarea securizării sistemelor de măsurare;
• corelarea disponibilităţilor surselor de gaze naturale cu necesarul de consum, elaborarea
lunară a balanţei naţionale de gaze naturale, a situaţiilor statistice şi a prognozelor de
consum pentru piaţa de gaze naturale din România;
• colaborarea cu diverse entităţi naţionale/internaţionale, precum şi cu celelalte structuri
din TRANSGAZ S.A. pe probleme de elaborare şi implementare a reglementarilor
specifice transportului gazelor naturale;
• coordonarea activităţii de autorizare şi licenţiere a societăţii în domeniul gazelor
naturale;
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monitorizarea pieţei de gaze naturale în vederea contribuirii la integritatea, transparenţa
şi la buna funcţionare a pieţei energetice angro din România;
monitorizarea şi elaborarea acordurilor de interconectare între operatorul sistemului de
transport şi operatorii sistemelor adiacente, exceptând punctele de interconectare
transfrontalieră.

1. BIROUL MONITORIZARE PIAŢA GAZE NATURALE
1. Monitorizează piaţa de gaze naturale în vederea contribuirii la integritatea, transparenţa şi
la buna funcţionare a pieţei energetice angro din România.
2. Stabileşte şi menţine mecanisme eficiente pentru a identifica situaţiile de încălcare a art. 3
şi 5 din REMIT.
3. Elaborează proceduri necesare desfăşurării activităţii de monitorizare şi supraveghere a
pieţei gazelor naturale.
4. Cooperează cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE),
autorităţile de reglementare din alte ţări şi cu alte autorităţi de investigare cum ar fi Direcţia
Generală Concurenţă (DG-COMP), Consiliul Concurenţei.
5. Transmite către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi alte
autorităţi de investigare, notificările, rapoartele şi documentaţile rezultate din urma
individualizării unei posibile încălcări ale art. 3 şi art. 5 din REMIT.
6. Monitorizează activităţile de comercializare a produselor energetice angro.
7. Realizează calculele în baza indicatorilor stabiliţi, analizează datele monitorizate şi transmite
rapoartele periodice către conducerea societăţii .
SECŢIUNEA

18.1
DIRECŢIA

OPERARE PVT

Direcţia

Operare PVT asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin SNTGN "TRANSGAZ" SA privind:
coordonarea activităţior prevăzute în Codul Reţelei în vederea aprobării nominalizărilor,
renominalizărilor, nominalizărilor intrazilnice ale utilizatorilor de reţea (UR), corelarea
disponibilităţilor surselor de gaze naturale cu necesarul de consum; stabilirea cantităţilor de
gaze naturale privind obligaţia de livrare a producătorilor interni pentru clienţii casnici şi
producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la
producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată
consumului populaţiei (CPET), urmărirea respectării structurii de amestec de gaze naturale
intern/import stabilite de ANRE, precum şi elaborarea lunară a balanţei naţionale de gaze
naturale, a situaţiilor statistice şi a prognozelor de consum pentru piaţa de gaze naturale din
România.
Conform art.130 1 (1) din Legea gazelor Operatorul de transport şi de sistem al gazelor
naturale, în calitate de operator al punctului virtual de tranzacţionare, denumit în continuare
operator al PVT, asigură în baza licenţei şi a reglementărilor emise de către ANRE organizarea
şi administrarea PVT.
Direcţia

Operare PVT (punct virtual de tranzacţionare) are atribuţii şi răspunde în următoarele
domenii:
- înregistrarea şi procesarea, în mod continuu a notificările în PVT aferente tranzacţiilor
încheiate de către participanţii pe piaţa gazelor naturale înregistraţi ca utilizatori ai PVT;
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- monitorizarea (re)nominalizărilor efectuate de UR pe punctele de interconectare cu
sistemele de transport adiacente conform Al;
- monitorizarea permanentă a (re)nominalizărilor efectuate de UR pe punctele de intrare în
SNT din perimetrele de producţie, de ieşire din SNT spre sistemele de distribuţie, spre
consumatorii direcţi racordaţi în SNT;
- monitorizarea permanentă a (re)nominalizărilor efectuate de UR pe punctele de la
interfaţa cu sistemele de înmagazinare subterană, efectuarea procesului de corelarea
nominalizărilor clienţilor OTS-clienţi OSÎ;
- participarea OTS la tranzacţii bursiere privind cumpărarea cantităţilor de gaze naturale
pentru vânzarea/ cumpărarea de gaze naturale pentru echilibrarea sistemului;
- întocmirea şi transmiterea săptămânal/zilnic la EXPORT Bulgaria (Dispeceratul Balcanic),
la DK UKRTRANSGAZ- KIEV a situaţiei privind nivelul zilnic al livrărilor din import, pentru
punctele de interconecatre lsaccea şi Medieşu Aurit;
- elaborarea şi implementarea metodologiei de prognozare a ieşirilor contorizate cu o
frecvenţă care nu este zilnică;
- furnizare de informaţii UR pe baza scenariului de referinţă desemnat de către ANRE prin
Ordinul 160/2018 şi în conformitate cu prevederilor Codului Reţelei;
- raportări REMIT;
- raportări zilnice către ANRE si Ministerul Economiei - Departamentul de Energie privind
dateler operative ale zilei gaziere n-1 referitoare la sursele de gaze naturale destinate
consumului si inmagazinarii;
- raportări lunare la ANRE ale balanţelor lunare achiziţii-consumuri gaze naturale.

Principalele atribuţii, sarcini şi Lucrări ale entităţilor funcţionale din cadrul direcţiei:
1. SERVICIUL PROGNOZE
1. Colaborează cu toţi operatorii sistemelor de distribuţie în vederea identificării şi realizării
unei baze de date privind tipurile de consumatori şi istoricul acestora pentru fiecare punct
de ieşire din SNT spre OSD.
2. Participă la elaborarea şi implementarea metodologiei de prognozare a ieşirilor contorizate
cu o frecvenţă care nu este zilnică .
3. Furnizează informaţii către UR pe baza scenariului de referinţă desemnat de către ANRE
prin Ordinul 160/2018 şi în conformitate cu prevederilor Codului Reţelei.
4. Asigură interfaţa între UR şi Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii din
cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A. Mediaş privind:
a. implementarea şi funcţionarea proceselor în platformă informaţională;

b. transpunerea

modificărilor

din Codul

reţelei şi

implementarea acestora în platforma

informaţională .

5.

Elaborează şi implementează

metodologia de prognozare a

ieşirilor

contorizate cu o

frecventă

care nu este zilnică.
6. Monitorizează exactitatea prognozei privind ieşirile contorizate cu o frecvenţă care nu este
zilnică conform reglementărilor europene.
7. Urmăreşte legislaţia ce reglementează activităţile din domeniul gazelor naturale.
8. Participă la elaborarea punctelor de vedere ale companiei cu privire la reglementările
comerciale iniţiate de diverse autorităţi/instituţii .
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2. SERVICIUL OPERARE PIAŢĂ
1. Determină şi transmite către fiecare furnizor extern şi vama Tulcea, vama Satu Mare, nivelul
livrărilor de gaze naturale de provenienţă import (mc) pe punctele de intrare în SNT (SMG
lsaccea şi Sector Medieşu Aurit).
2. Elaborează situaţia lunară a cantităţilor de gaze naturale importate/exportate/furnizori, pe
baza datelor din GMOIS.
3. Elaborează bilanţul primirilor/livrărilor din SNT/furnizori, pe baza datelor din GMOIS.
4. Prelucrează datele referitoare la livrări/consumuri de gaze naturale primite de la societăţile
de distribuţie, SNTGN "TRANSGAZ" S.A. (bilanţul SNT/UR), producători (cantităţile de gaze
naturale livrate prin SNT şi prin infrastructura proprie, consumul tehnologic propriu),
furnizori licenţiaţi de gaze naturale, operatori de înmagazinare.
5. Calculează nivelul stocului de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană de la
sfârşitul lunii de livrare, pentru fiecare furnizor.
6. Elaborează şi transmite lunar către ANRE un raport privind producţia internă de gaze
naturale, import/export de gaze naturale, înmagazinarea/ extracţia, cantităţi vândute între
furnizori şi schimburi de gaze naturale în depozitele de înmagazinare subterană,
echilibrarea SNT, consumul total de gaze naturale în România.
7. Colaborează cu operatorii din piaţa de gaze naturale în vederea corectării
neconcordanţelor apărute între raportările operatorilor şi cele ale Direcţiei Operare PVT, la
solicitarea ANRE.
8. Elaborează rapoarte statistice lunare, trimestriale, anuale, în mc şi MWh.
9. Urmăreşte legislaţia ce reglementează activităţile din domeniul gazelor naturale.
1O. Participă la elaborarea punctelor de vedere ale companiei cu privire la reglementările
comerciale iniţiate de diverse autorităţi/instituţii.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BIROUL PROCESARE DATE

ŞI

ACTIVITATI SUPORT
de calculatoare.
Administrează bazele de date existente la nivelul direcţei.
Asigură funcţionarea infrastructurii de comunicaţii telefonice şi de date.
Asigură activităţile administrative şi de protocol.
Asigură gestiunea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar.
Întocmeşte pontajul pentru salariaţii Direcţiei Operare PVT.
Asigură servicii de traducere în/din limba rusă.
Administrează reţeaua locală

4. SERVICIUL TRANZACŢIONARE
1. Asigură managementul ordinelor de vânzare/cumpărare gaze naturale în vederea
echilibrării fizice a SNT, desfăşurate în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale.
2. Prelucrează informaţii ce provin de la operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale
(statistici, istoric de tranzacţii etc.).
3. Asigură managementul relaţiilor cu caracter protocolar cu reprezentanţii pieţelor
centralizate.
4. Colaborează cu alte departamente solicitante privind acţiuni întreprinse în cadrul pieţelor
centralizate de mărfuri şi a burselor de mărfuri.
5. Armonizează documentele interne care vizează colaborarea cu pieţele centralizate de gaze
naturale în urma modificărilor introduse de autorităţile de reglementare.
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6. Transmite şi monitorizează datele TRANSGAZ S.A. către platforma informaţională ARIS.
7. Urmăreşte legislaţia ce reglementează activităţile din domeniul gazelor naturale.
8. Participă la elaborarea punctelor de vedere ale companiei cu privire la reglementările
comerciale iniţiate de diverse autorităţi/instituţii.
5. DISPECERATUL COMERCIAL
1. Preia sarcinile Serviciului Dispecerizare din cadrul DNGN Mediaş în cazul în care, din diverse
motive, acesta nu-şi poate exercita sarcinile stabilite (dispecerat de rezervă).
2. Preia la oră pară/orar datele privind:
a. parametrii operativi (p,Q) din SNT de la Serviciul Dispecerizare din cadrul Dispeceratului
Naţional de Gaze Naturale;
b. parametrii operativi (p,Q) de la interfaţa cu DISTRIGAZ Sud Reţele s1 E-ON Gaz
Distribuţie, prin intermediul Compartimentului Dispeceri al celor două distribuţii.
3. Introduce principalii parametrii operativi preluaţi în bazele de date existente la nivelul
Direcţei Operare PVT.
4. Analizează parametrii operativi împreună cu dispecerul de la Serviciul Dispecerizare din
cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale în vederea corelării operative a surselor
interne/import şi a capacităţilor de transport/distribuţie gaze naturale cu nivelurile de
consum.
5. Efectuează orar corecţii de nivel pentru cantităţile de gaze naturale contractate din
intern/import cu consumul efectiv înregistrat.
6. Generează şi completează fişierul Raport Parametrii Sistem ce stă la baza Raportului ce se
transmite zilnic la ANRE şi ministerul de resort.
7. Transmite/primeşte de la S.C. OMV Petrom S.A şi S.N.G.N. Romgaz R.A. date privind
parametrii operativi (p,Q) înregistraţi în ziua anterioară la interfaţa dintre producători şi
SNT.
8. lnformează permanent conducerea Departamentului Operare asupra parametrilor fizici şi
comerciali din SNT sau a situaţiilor deosebite apărute în sistem.
9. Urmăreşte nominalizările şi renominalizările orare pentru consumatori relevanţi.
1O. Monitorizează permanent (re)nominalizările efectuate de UR pe punctele de la interfaţă cu
sistemele de înmagazinare subterană în vederea efectuării procesului de corelare.
11 . Colaborează cu operatorii depozitelor de înmagazinare subterană în vederea preluărilor/
livrărilor în/din SNT la nivelul nominalizărilor confirmate.
12. Monitorizează permanent nominalizările şi renominalizările efectuate de UR pe punctele de
intrare în SNT din perimetrele de producţie, de ieşire din SNT spre sistemele de distribuţie,
spre consumatorii direcţi racordaţi în SNT.
13. Monitorizează permanent nominalizările şi renominalizările efectuate de UR pe punctele de
interconectare cu sistemele de transport adiacente conform Al.
14. Înregistrează şi procesează, în mod continuu notificările în PVT aferente tranzacţiilor
încheiate de către participanţii pe piaţa gazelor naturale.
6. SERVICIUL NOMINALIZĂRI, RENOMINALIZĂRI, NOTIFICĂRI
1. Transmite şi monitorizează datele TRANSGAZ S.A. referitoare
renominalizari către platforma informaţională ARIS.
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la analiza cerinţelor şi stabilirea elementelor necesare pentru publicarea pe site-ul
ENTSOG a nominalizărilor şi renominalizărilor.
3. Participă la elaborarea şi derularea Acordurilor de Interconectare (Al) încheiate pentru
operarea punctelor de interconectare cu ţările învecinate, membre şi non-membre UE.
4. Actualizează , împreună cu operatorii de transport adiacenţi, perechile de utilizatori de reţea
activi, în fiecare punct de interconectare t ransfrontalieră, ori de câte ori este nevoie.
5. lnformează utilizatorii de reţea asupra modalităţii de desfăşurare a proceselor de
nominalizare şi renominalizare.
6. Monitorizează, verifică şi confirmă nominalizările şi renominalizările efectuate de UR în
punctele de interconectare transfrontalieră conform Al.
7. lnformează Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale cu pnv1re la nivelul
importului/exportului de gaze naturale pentru fiecare zi gazieră şi pentru fiecare punct de
interconectare transfrontalieră.
8. Actualizează zilnic baza de date privind nominalizările de import ale furnizorilor şi
întocmeşte săptămânal/zilnic o situaţie privind nivelul zilnic al livrărilor diri import pe
punctele de intra re în SNT, care se transmite la Reprezentanta 000 GAZPROM EXPORT
România, 000 GAZPROM EXPORT Bulgaria (Dispeceratul Balcanic), precum şi la DK
UKRTRANSGAZ- KIEV.
9. Întocmeşte zilnic o situaţie privind alocările cantităţilor de gaze naturale importate din
Federaţia Rusă, pe furnizorii externi (Wintershall Zug AG Elveţia, Conef Energy, Gazprom
SCHWEIZ AG Elveţia) care se transmite la Reprezentanta 000 GAZPROM EXPORT România.
1O. Introduce zilnic în platforma informatică aparţinând furnizorului Wintershall date tehnice
privind presiunea şi calitatea gazelor preluate.
11 . Preia şi prelucrează datele operative referitoare la cantităţile de gaze natu rale tranzitate
spre Turcia, Bulgaria, Grecia.
12. Elaborează situaţii/grafice comparative referitoare la cantităţile de gaze naturale tranzitate
pe teritoriul României pentru anumite intervale de timp.
13. Elaborează prognoze de consum privind achiziţiile/consumurile de gaze naturale ale celor
doi mari utilizatori de reţea, GDF Suez Energy România şi E.ON Gaz România, pentru zilele
gaziere n, n+ 1, n+2, n+3.
14. Elaborează situaţii/grafice referitoare la surse/consumuri gaze naturale pentru anumite
intervale de timp (perioadă friguroasă a anului, ciclu de extracţie-injecţie) pentru luna/anul
în curs şi/sau comparativ cu perioade similare din alţi ani.
15. Elaborează situaţii/grafice pe ciclu de extracţie/injecţie referitoare la cantităţile zilnice
extrase(lnmagazinate pe depozite de înmagazinare subterană corelate cu condiţiile de
temperatură, surse.
16. Elaborează şi transmite zilnic către ANRE şi Ministerul Economiei - Departamentul de
Energie o situaţie privind datele operative ale zilei gaziere n-1 referitoare la sursele de gaze
naturale destinate consumului şi înmagazinării.
17. Elaborează situaţii privind stocurile de gaze naturale pe fiecare operator de depozite şi
proprietari.
18. Elaborează situaţii/grafice comparative referitoare la surse/consumuri/importuri gaze
naturale.
2.

Participă
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19. Monitorizează pentru fiecare zi gazieră derularea proceselor implementate în platforma
informaţională securizată privind procesele de nominalizare şi renominalizare, pentru
fiecare URşi întocmeşte rapoarte în acest sens, ori de câte ori este necesar.
20. Răspunde de implementarea în platforma informaţională GMOIS a prevederilor din Codului
Reţelei referitoare la nominalizări şi renominalizări.
21. Înregistrează şi procesează notificările în PVT aferente tranzacţiilor încheiate de către
participanţii pe piaţa gazelor naturale.
22. Monitorizează zilnic informaţiile ce provin de la operatorii pieţelor centralizate de gaze
naturale referitoare la tranzacţionarea produselor standardizate pe termen scurt.
23. Monitorizează notificările în platforma informaţională care deserveşte PVT, efectuate de
către UR, validează şi actualizează portofoliu! fiecărui UR cu cantităţile de gaze naturale
cumpărate/vândute.

24. lnformează permanent conducerea Departamentului Operare asupra notificărilor
comerciale.
25. Urmăreşte legislaţia ce reglementează activităţile din domeniul gazelor naturale.
26. Participă la elaborarea punctelor de vedere ale companiei cu privire la reglementările
comerciale iniţiate de diverse autorităţi/instituţii.
7. SERVICIUL MONITORIZARE ACORDURI DE INTERCONECTARE
1. Elaborează acordurile de interconectare între operatorul sistemului de transport ŞI
operatorii sistemelor adiacente, exceptând punctele de interconectare transfrontalieră.
2. Monitorizează permanent şi actualizează acordurile de interconectare de câte ori este
necesar.
3. Colaborează cu alte direcţii solicitante privind elaborarea şi actualizarea acordurilor de
interconectare.
4. Participă la elaborarea punctelor de vedere ale companiei cu privire la reglementările
comerciale iniţiate de diverse autorităţi/instituţii.
SECŢIUNEA

18.2
DISPECERATUL

NAŢIONAL

DE GAZE NATURALE

Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin SNTGN
"TRANSGAZ" S.A. din programul propriu privind asigurarea dispecerizării operative şi
permanente a Sistemului Naţional de Transport Gaze prin corelarea disponibilităţilor surselor
de gaze naturale cu necesarul de consum şi determinarea regimurilor tehnologice de transport
necesare stabilirii unei funcţionări în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică a direcţiilor de
transport, a subsistemelor de transport sau a întregului SNT, urmăreşte remedierea defectelor
în instalaţiile tehnologice, verifică Programele de lucru şi Foile de manevră, calculează valoarea
Linepack-ului SNT, stabileşte şi actualizează zonele de calitate ale SNT.
Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale are atribuţii şi răspunde în următoarele domenii:
- stabilirea regimului tehnologic de transport;
- dispecerizarea SNT în condiţii de siguranţă şi eficienţă;
- verificarea Programelor de lucru şi a Foilor de manevră;
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- urmărirea remedierii defectelor;
- determinarea orară a cantităţii de gaze existentă în conductele SNT - Linepack (LP) şi
afişarea pe pagina de internet a SNTGN "TRANSGAZ" SA;
- estimarea orară a cantităţii de gaze naturale ce se va afla în conductele SNT- Linepack
estimat (LPE) la sfârşitul zilei gaziere în curs şi afişarea pe pagina de internet a societăţii;
- stabilirea şi actualizarea zonelelor de calitate din SNT.

Principalele atribuţii, sarcini şi lucrări ale entităţilor din cadrul dispeceratului:
1. SERVICIUL ANALIZĂ SISTEM
1. Determină regimuri tehnologice de transport a cantităţilor de gaze naturale prin SNT
necesare stabilirii unei funcţionări în condiţii de siguranţă şi de eficienţă economică a
sistemului, precum şi luării măsurilor impuse de menţinerea funcţionării în condiţii de
siguranţă şi neafectarea pe cât este de posibil a capacităţilor de transport necesare din SNT,
în situaţia apariţiei unor avarii în sistem.
2. Gestionează şi verifică actualizarea de către Exploatările Teritoriale a schemelor tehnologice
ale SNT cu respectarea formatului unitar de reprezentare.
3. Realizează şi urmăreşte actualizarea topologiei SNT.
4. Verifică şi supune avizării Programele de lucru întocmite de Departamentul Exploatare şi
Mentenanţă pentru lucrările de curaţiri conducte (godevilare) programate a fi realizate în
SNT şi care pot afecta capacitatea de transport.
5. Verifică şi supune avizării Foile de manevră întocmite de Exploatările Teritoriale în scopul
realizării în SNT a lucrărilor programate şi neprogramate (care pot afecta capacitatea de
transport). După avizare transmite către Exploatările Teritoriale aprobarea efectuării
acestora şi către Serviciul Dispecerizare în vederea urmăririi efectuării lucrărilor respective.
6. În baza solicitării scrise a furnizorului de gaze de punere în funcţiune a unui obiectiv nou
din SNT alocă noul consumator într-o zonă de calitate existentă sau într-una nouă, după
caz.
7. Stabileşte şi actualizează zonele de calitate cu putere calorifică constantă (PCS); determină
pentru fiecare zonă ponderea surselor de gaze naturale în vederea calculării puterii
calorifice superioare a zonei, de către serviciile specializate în acest scop.
8. Analizează solicitările de capacitate ale terţilor şi determină soluţia/soluţiile posibile de
racordare în condiţii de siguranţă la SNT şi cu respectarea reglementărilor în vigoare. În
situaţia existenţei soluţiei de racordare la SNT elaborează, la cerere Fişa de Acces la SNT a
solicitantului.
9. Colaborează la elaborarea şi verificarea fişelor tehnice de date pentru staţiile de reglare şi
măsurare şi a temelor de proiectare de capacităţi de transport în SNT.
1O. Colaborează la verificarea şi avizarea documentaţiilor tehnice de proiectare ale conductelor
şi instalaţii lor tehnologice noi din SNT în sensul asigurări parametrilor tehnologiei solicitaţi
prin tema de proiectare.
11. Realizează şi actualizează schema zonelor de bilanţ ale SNT, ţinând seama de modificările
apărute.

12. Realizează şi actualizează schemele bloc de amplasare a debitmetrelor în nodurile
tehnologice ale SNT funcţie de necesităţile de monitorizare a zonelor de bilanţ.
13. Evaluează diferenţele zilnice dintre cantităţile de gaze intrate în/ieşite din zonele de bilanţ
ale SNT în scopul localizării zonelor cu neînchideri anormale.
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cantitatea de gaze existentă (linepack) în conductele SNT în fiecare zi
calendaristică, la ora 07:00, necesară închiderii ecuaţiei de echilibrare comerciale pe ultima
zi gazieră. Publică linepack SNT pe site-ul TRANSGAZ S.A.
15. În baza scenariilor comerciale primite şi a stării tehnice a SNT calculează capacităţile de
· transport ale unor rute din SNT.
16. Face propuneri pentru reabilitarea, modernizarea şi, după caz, dezvoltarea SNT, ţinând cont
de informaţiile cumulate pe parcursul unui an calendaristic şi a constatărilor proprii.
17. Realizează raportul de prognoză meteo pe baza datelor disponibile în portalul meteo şi
colaborează la îmbunătăţirea prognozelor operative de consum pe SNT.
14.

Determină

1.1. BIROUL MODELARE ŞI SIMULARE SNT
1. Realizează modelul SNT de calcul hidraulic şi îl implementează cu ajutorul programului
SIMONE.
2. Actualizează topologia modelului SNT funcţie de modificările apărute în SNT.
3. Realizează şi actualizează maparea instrumentaţiei SCADA cu topologia modelul SIMONE al
SNT.
4. Primeşte şi pregăteşte datele scenariilor de simulare ale modelului SIMONE al SNT.
5. Asigură suportul tehnic pentru utilizarea modelului SIMONE al SNT în determinarea
regimurilor tehnologice de transport a cantităţilor de gaze naturale prin SNT.
6. Întocmeşte rapoartele cu rezultatele scenariilor de simulare realizate.
7. Ţine evidenţa regimurilor tehnologice de transport simulate, rep rezentative pentru
funcţionarea SNT din punct de vedere al cerinţelor impuse şi a rezultatelor obţinute.
8. Evaluează căderile de presiune calculate cu modelul SIMONE al SNT pentru debitele reale
transportate pe conductele de transport, astfel încât acestea, prin calibrarea parametrilor
modelului, să fie cât mai apropiate de căderile de presiune reale, măsurate prin SCADA.
9. Asigură suport tehnic pentru buna gestionare a calculului de linepack pe SNT, inclusiv prin
implementarea şi rularea acestui calcul cu SIMONE online.
1O. Asigură suport tehnic pentru utilizarea prognozelor operative de consum pe SNT pentru
simularea regimului de transport a cantităţilor de gaze prin SNT pentru ziua următoare cu
ajutorul cu modelul SIMONE al SNT.
11. Asigură suport tehnic în utilizarea modelului SIMONE al SNT pentru detectarea scurgerilor
de gaze din conducte (leak-detection).
12. Actualizează ierarhia de calcul a procentelor aferente ponderii calităţii surselor din sistemul
informatic SAP.
13. Întocmeşte şi transmite lunar raportul principalelor activităţi desfăşurate în cadrul
Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale pentru managementul societăţii.
2. SERVICIUL DISPECERIZARE
1. Urmăreşte operativ parametri înregistraţi în punctele relevante de intrare/ieşire în/din SNT
transmise telefonic de către dispeceratele teritoriale şi preluate în registrul electronic din
aplicaţia SCADA.
2. Asigură dispecerizarea operativă şi permanentă a SNT prin dispunerea către Dispeceratele
teritoriale a manevrelor necesare a fi efectuate în instalaţiile tehnologice (SCG, SCV, NT,
SRM, PM) în scopul menţinerii regimurilor optime de transport.
3. Transmite către Dispeceratul Comercial din cadrul Direcţiei Operator PVT( dispecerat de
redundanţă), la ore pare, parametrii SNT, preluaţi de la punctele relevante din sistem.
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remedierea defectelor şi finalizarea lucrărilor programate/neprogramate,
efectuate în SNT şi în instalaţiile tehnologice aferente.
5. Verifică valoarea nominalizată a importului de gaze naturale transmisă prin adresa de la
Direcţia Operator PVT, cu dispecerii de la SMG lsaccea şi sector Medieşu Aurit.
6. Asigură informarea operative a conducerii Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale şi a
Departamentului Operare telefonic/mai! asupra situaţiilor neprevăzute survenite în SNT şi
asigură urmărirea eliminării acestora.
7. Urmăreşte pe SCADA situaţia operativă a cantităţiilor de gaze înmagazinate/extrase din
depozitele subterane ale DEPOPLOIEŞTI, DEPOMUREŞ şi preia telefonic informaţiile cu
privire la orice modificare survenită la nominalizările zilnice a acestora şi informează
conducerea dispeceratului prin email/telefonic.
8. Publică pe pagina de Helpdesk informări ale UR cu privire la întreruperile/limitările
capacităţii de transport datorate lucrărilor planificate/neplanificate.
9. Consemnează în registrul de activitate Dispeceri, informaţii privind:
- manevre în SNT
- lucrări în system
- primiri/transmiteri de documente
- situaţii neprevăzute şi mod de rezolvare
1O. Calculează orar valoarea LP şi:
- informează conducerea TRANSGAZ S.A. prin email, valoarea calculate
- publică pe pagina de internet a societăţii (varianta în limba română şi engleză) valoarea
4.

Urmăreşte

calculată

11 . Estimează orar valoarea LPE la sfârşitul zilei gaziere în curs şi o publică pe pagina de
internet a SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
12. Prognozează orar valoarea consumului zilnic pe SNT cu aplicaţia "Volume orare" şi o
transmite prin email conducerii Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale şr
Departamentului Operare.
13. Întocmeşte "Raport Stare SNT".
14. Întocmeşte împreună cu conducerea Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale:
- "Informare Operativă"
- "Prognoza de consum pe 3 zile"
- "Stare SNT şi Prognoza de consum pe 2 zile".
15. Întocmeşte adrese de sistare/limitare livrare gaze naturale către consumatori în cazul
neachiziţionării/neplata contravalorii serviciilor de transport, urmăreşte şi pune în aplicare
dispoziţiile primite de la conducerea Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale.
16. Înştinţează în cazul înrăutăţirii calităţii gazelor conducerea Dispeceratului Naţional de Gaze
Naturale.
SECŢIUNEA

18.3

DIRECŢIA COMERCIALĂ
Direcţia Comercială asigură

îndeplinirea sarcinilor ce revin TRANSGAZ S.A. privind echilibrarea
comercială a Sistemului Naţional de Transport şi îndeplinirea cerinţelor de transparenţă
conform prevederilor Codului Reţelei şi a Regulamentelor Europene, prin întreţinerea şi
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monitorizarea tuturor operaţiunilor comerciale desfăşurate pe platforma informaţională de
echilibrare comercială GMOIS, pregătirea datelor necesare funcţionării acesteia, elaborarea şi
derula rea acordurilor pentru monitorizarea operaţiunilor transfrontaliere.
Direcţia Comercială, are atribuţii şi răspunde în următoarele domenii:
- întocmirea şi întreţinerea bazei de date a punctelor de intrare în/ieşire din SNT;
- determinarea şi gestiunea capacităţilor de transport pe tipuri de servicii de transport
oferite în punctele de intrare în/ieşire din SNT;
- alocarea şi Bilanţul zilnic/lunar al cantităţilor de gaze transportate prin SNT;
determinarea zilnică/lunară a consumului tehnologic la nivel de SNT ŞI exploatări
teritoriale;
- determinarea zilnică a dezechilibrelor pentru fiecare UR în parte;
- realizarea activităţii comerciale a SNTGN "TRANSGAZ" S.A. prin contractarea serviciilor
de transport, gestionarea contractelor, facturarea lunară aferentă produselor
contractate şi evidenţa încasării acestor facturi;
- gestionarea contractelelor privind transportul internaţional de gaze naturale prin
conducte magistrale dedicate;
- elaborarea şi derularea Aco rdurilor de Operare şi Acordurilor de Alocare de Capacitate
încheiate pentru operarea punctelor de interconectare cu ţările învecinate, membre şi
non-membre UE;
- pregătirea şi publicarea datelor privind transparenţa SNT.

Principalele

atribuţii,

sarcini şi lucrări ale

entităţilor funcţionale

din cadrul direcţiei:

1. SERVICIUL CONTRACTE TRANSPORT GAZE NATURALE
1. Răspunde de încheierea contractelor pentru prestarea serviciilor de transport gaze cu
utilizatorii de reţea (UR):
- în baza Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr.16/2013, cu modificările şi completările ulterioare (Codul reţelei)
şi

-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

în baza Regulamentului (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui
cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al
gazelor (CAM NC).
Analizează condiţiile de satisfacere a cererilor de rezervare de capacitate.
Înregistrează şi analizează cererile de modificare a contractelor de transport gaze naturale.
Emite actele adiţionale de modificare a contractelor de transport gaze naturale.
Monitorizează gradul de utilizare al capacităţilor de transport de către UR în vederea
aplicării reglementărilor privind congestiile contractuale.
Asigură păstrarea contractelor de transport gaze în derulare şi a documentaţiei aferente.
Participă la soluţionarea divergenţelor apărute în procesul de încheiere/derulare a
contractelor de transport gaze naturale.
Participă la analizarea propunerilor de reglementări comerciale elaborate de către
TRANSGAZ S.A., respectiv de alte autorităţi ale statului abilitate în acest sens.
Derulează procesele din platforma GMOIS pentru monitorizarea datelor din contractele de
transport în scopul transmiterii acestor date în platforma ARIS, conform regulamentului
REMIT.
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1O. Întocmeşte şi transmite, către Departamentul Strategie şi Management Corporativ,
rapoartele curente destinate pieţei reglementate pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare- Bursa de Valori Bucureşti- conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017.
11. Transmite, la solicitarea compartimentului de specialitate, lista cu UR care au rezervare de
capacitate în punctele în care TRANSGAZ S.A. execută lucrări de întreţinere şi reparaţii.
12. Întocmeşte pachetele electronice de contracte de transport gaze naturale în format PDF
(contracte anuale, trimestriale, lunare, zilnice) pentru punctele de interconectare
Csanadpalota, Ruse - Giurgiu, Negru Vodă 1- Kardam (cu punctele de ieşire Mangalia,
Negru Vodă localitate) şi le transmite prin e-mail partenerilor contractuali în vederea
semnării. Contractele vor fi întocmite conform contractelor-cadru din reglementările ANRE
specifice.
13. Întocmeşte şi transmite la ANRE rapoartele conform Metodologiei de monitorizare a pieţei.
14. Întocmeşte şi transmite Departamentului Economic situaţii privind capacităţile rezervate în
anul gazier anterior/anii gazieri anteriori, pe termen lung/scurt şi capacităţile estimate a fi
rezervate în anul gazier viitor/anii gazieri viitori, pe termen lung/scurt.
15. Urmăreşte contractele existente pentru conductele Tranzit 11 şi Tranzit III.
16. Transmite periodic la ANRE rapoartele privind situaţia cantităţilor de gaze lunare tranzitate,
precum şi alte informări şi situaţii, după caz.
17. Asigură corespondenţa cu partenerii contractuali în vederea derulării optime a contractelor.
2. SERVICIUL MANAGEMENTUL CAPACITĂŢILOR DE TRANSPORT
1. Asigură implementarea prevederilor din Codul Reţelei în legătură cu gestiunea capacităţilor
pe puncte de intrare/ieşire în/din SNT. În acest sens, întocmeşte şi întreţine baza de date
necesară funcţionării platformei informaţionale GMOIS, modulele MDM şi Management
Capacitate.
2. Răspunde de gestiunea zilnică a capacităţilor ferme, intreruptibile pentru toate punctele de
intrare/ieşire în/din SNT pe categorii de capacităţi (ferme, intreruptibile, incrementale) şi
durata de rezervare (termen scurt, termen lung). În acest scop, colaborează cu Serviciul
Contracte Transport Gaze Naturale în vederea actualizării tuturor tipurilor de capacităţi
disponibile şi asigură publicarea acestora.
3. Întocmeşte Convenţiile pentru stabilirea parametrilor operativi aferenţi punctelor fizice de
intrare în/ieşire din SNT", conform prevederilor Codului Reţelei, ţine o evidenţă a acestora,
comunică tuturor factorilor interesaţi modificările intervenite la punctele sau parametrii
conveniţi şi actualizează permanent aceşti parametrii.
4. Răspunde de emiterea, gestionarea şi publicarea codurilor EIC naţionale şi internaţionale,
pentru toţi participanţii de pe piaţa de gaze din România, în cadrul LIO autorizat de ENTSOE (Birou local de emitere coduri EIC pentru piaţa de gaze din România, în scopul îndeplinirii
obligaţiilor de raportare impuse de regulamentul (UE) nr.1227 /2011 (REMIT) şi de cerinţele
de transparenţă prevăzute de Regulamentul 715/2009.
5. Asigură calculul ofertelor, pregătirea şi urmărirea licitaţiilor de capacitate desfăşurate pe
platforma regională de rezervare de capacitate a FGSZ (RBP) pentru punctele de
interconectare cu alte ţări.
6. Participă la pregătirea şi derularea proceselor de capacitate incrementală desfăşurate
pentru punctele interne de intrare/ieşire cuprinse în Planul de investiţii şi dezvoltare a SNT
pentru 1O ani, conform procedurii avizată de ANRE prin avizul nr.13/2017.
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anual capacitatea necesară OTS pentru operarea şi întreţinerea SNT, pe puncte
de intrare în SNT şi o înaintează ANRE în vederea aprobării.
8. Asigură schimbul de informaţii privind datele tehnice şi comerciale aferente capacităţilor
punctelor de intrare în/ieşire din SNT, în interiorul şi exteriorul companiei.
9. Participă la elaborarea/modificarea Acordurilor de interconectare pentru punctele de
interconectare aflate la interfaţa cu alte ţări şi asigură publicarea regulilor comerciale.
1O. Participă la completarea chestionarelor transmise de ENTSO-G şi ACER cu privire la
evaluarea periodică a progresului realizat în implementarea reglementărilor europene, în
special în ceea ce priveşte Codul reţelei pentru mecanismele de alocare de capacitate
(CAM) şi Procedurile de management al congestiilor prevăzute de Regulamentul (CE)
nr.71 5/2009.
11. Asigură îndeplinirea obligaţiilor TRANSGAZ S.A. ce rezultă din cerinţele de transparenţă
prevăzute în Regulamentul (CE) nr.71 5/2009, în ceea ce priveşte punctele de intrare/ieşire
(fizice, virtuale, relevante), capacităţile de transport tehnice, rezervate şi disponibile, atât pe
site-ul TRANSGAZ S.A. cât şi pe platformele de transparenţă ale ENTSO-G.
12. Identifică în mod continuu necorelările din Codul reţelei şi participă la elaborarea
propunerilor de modificare/actualizarea Codului reţelei.
13. Întocmeşte analize, tabele şi grafice cu privire la surse, consumuri, capacităţi, funcţie de
solicitările managementului societăţii.
14. Participă la activitatea de documentare, informare şi implementare privind practicile şi
reglementările aplicate statelor membre UE în legatură cu activitatea specifică
compartimentului,
prin activităţi desfăşurate în cadrul grupurilor de lucru
interdepartamentale create în cadrul societăţii, domeniile: alocare de capacitate,

7.

Stabileşte

transparenţă şi investiţii.

3. SERVICIUL GESTIUNE RELAŢII CU UTILIZATORII REŢELEI
1. Emite în programul de contabilitate MAIS, şi transmite utilizatorilor de reţea, facturile
aferente serviciilor de transport gaze naturale, prestate conform contractelor de transport
gaze încheiate.
2. Derulează lunar, procese din platforma GMOIS privind datele aferente contractelor de
transport gaze naturale (capacităţi rezervate,nominalizări,alocări) în scopul calculării
depăşirilor de capacitate şi a suplimentărilor de capacitate conform Art.51 din Codul
Reţelei, înregistrate de către utilizatorii de reţea .
3. Emite în programul de contabilitate MAIS, şi transmite utilizatorilor de reţea, facturile de
depăşire de capacitate şi de suplimentare de capacitate conform Art.51 din Codul Reţelei.
4. Urmăreşte efectuarea de către utilizatorii de reţea a plăţilor pentru serviciile prestate şi
facturate de către SGRUR, conform scadenţelor prevăzute în contractele de transport gaze
naturale.
5. Calculează lunar majorările de întârziere aferente facturilor neîncasate în termenele
scadente şi emite facturile aferente.
6. Aplică instrucţiunile de lucru privind recuperarea creanţelor.
7. Notifică utillizatorii de reţea privind limitarea/sistarea serviciilor de transport, atunci când
este cazul.
8. Participă la soluţionarea divergenţelor apărute în procesul de facturare(lncasare a
contravalorii serviciilor prestate conform contractelor de transport gaze naturale.
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la analizarea propunerilor de reglementări comerciale elaborate de către
TRANSGAZ S.A., respectiv de alte autorităţi ale statului abilitate în acest sens.
1O. Întocmeşte şi transmite Departamentului Economic situaţii privind veniturile facturate în
anul gazier anterior/anii gazieri anteriori, pe termen lung/scurt şi veniturile estimate a fi
facturate în anul gazier viitor/anii gazieri viitori, pe termen lung/scurt.
11 . Participă la întocmirea şi transmiterea, către Departamentul Strategie şi Management
Corporativ, a raportului trimestrial privind execuţia mandatului Directorului General.
12. Întocmeşte şi transmite lunar situaţia datoriilor înregistrate şi elaborează grafice cu
creanţele existente, inclusiv Top 5 restanţieri.
13. Întocmeşte situaţi i ,analize, tabele şi grafice cu privire la facturile emise, sumele încasate sau
restante, la solicitarea managementului societăţii sau a Comisiei de monitorizare a activităţii
comerciale.
9.

Participă

3.1. BIROUL SESIZĂRI/RECLAMAŢII UST
1. Primeşte solicitările/sesizările/reclamaţiile privind serviciul de transport şi de sistem al
gazelor naturale.
2. Înregistrează solicitările/sesizările/reclamaţiile privind serviciul de transport şi de sistem al
gazelor naturale, conform cerinţelor Standardului de performanţă pentru serviciu l de
transport şi de sistem al gazelor naturale.
3. Are obligaţia de a comunica solicitantului, numărul unic de înregistrare al
solicitării/sesizării/ reclamaţiei privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale,
conform cerinţelor Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem
al gazelor naturale.
4. Transmite solicitările/sesizările/reclamaţiile privind serviciul de transport şi de sistem al
gazelor naturale către responsabilii cu soluţionarea şi formularea răspunsurilor.
5. Centralizează răspunsurile la solicitările/sesizările/reclamaţiile scrise, trimise oricărui
utilizator ST, conform cerinţelor Standardului de performanţă pentru serviciul de transport
şi de sistem al gazelor naturale.
6. Calculează şi ţine evidenţa plăţilor, compensaţiilor către solicitanţi, conform prevederilor
Standardului de performanţă . Îna i ntează către Departamentul Economic situaţia
compensaţiilor calculate, în vederea efectuării plăţilor.
7. Calculează şi raportează indicatorii generali de performanţă conform prevederilor
Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale.
8. Întocmeşte şi ţine evidenţa unei baze de date pentru fiecare an gazier, a
solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, întocmită în conformitate cu modelul din
Standardul de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale.
9. Transmite anual la ANRE, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru anul gazier
anterior, următoarele:
a. raportul privind nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă a serviciului de
transport al gazelor naturale;
b. bilanţul compensaţiilor plătite;
c. numărul total al cererilor privind accesul, respectiv racordarea la sistemul de transport al
gazelor naturale şi durata medie de procesare a acestora;
d. numărul total al solicitărilor, sesizărilor şi al reclamaţiilor primite, defalcate pe fiecare
indicator specific de performanţă a serviciului de transport şi de sistem al gazelor
naturale şi durata medie de procesare a acestora;
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e. monitorizarea anuală a gradului de satisfacţie a solicitanţilor şi a utilizatorilor ST, în
conformitate cu familia de standarde ISO 9001, cel puţin pentru criterile prevăzute în
standard;
f. evidenţa solicitărilor privind accesul şi racordarea la sistemul de transport al gazelor
naturale;
g. evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi neplanificate în prestarea
serviciului de t ransport şi de sistem al gazelor naturale
în conformitate cu cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi
de sistem al gazelor naturale.
1O. Asigură publicarea pe pagina de internet a societăţii a documentelor prevăzute în standard.
11 . Are obligaţia de a păstra datele care au stat la baza calculării indicatorilor specifici de
performanţă pentru o perioadă de minimum 3 ani gazieri.
4. SERVICIUL ALOCĂRI ŞI BILANŢURI GAZE
1. Implementează prevederile din Codul reţelei cu privire la alocările cantităţilor de gaze
naturale transportate prin SNT.
2. Verifică pentru fieca re zi gazieră, introducerea datelor de măsurare de către parteneri
pentru punctele de intrare şi de către serviciile de transport gaze naturale de la nivelul
Exploatărilor Teritoriale, în platforma de echilibrare comercială conform prevederilor din
Codul reţelei şi derulează toate acţiunile necesare pentru completarea şi corectarea
acestora.
3. Primeşte prin poşta electronică datele de măsurare de la punctele de import ŞI
interconectare, le verifică şi le introduce în platforma informaţională pentru fiecare ZI
gazieră, conform prevederilor din Codul reţelei.
4. Primeşte prin poşta electronică volumele de gaze naturale pentru fiecare zi gaz1era şi
pentru fiecare SRM din amonte, de la serviciile de transport gaze naturale de la nivelul
Exploatărilor Teritoriale şi prin intermediul programului "Energie" determină energia
aferentă acestor SRM-uri pentru fiecare zi gazieră . Valorile energiilor determinate se
transmit Exploatărilor Teritoriale şi partenerilor în cauză.
5. Procedează la corectarea volumelor/energiilor în baza solicitărilor justificate primite de la
parteneri şi de la Exploatările Teritoriale, conform prevederilor Codului Reţelei.
6. În baza datelor primite şi determinate la punctele 2,3 şi 4, întocmeşte bilanţul zilnic, atât în
unităţi de energie cât şi în unităţi de volum, conform procedurii de întocmire a bilanţurilor
de gaze naturale aplicabile.
7. Determină şi realizează alocarea zilnică a producătorilor şi a depozitarilor în funcţie de
încadrarea în contul de echilibrare OBA. Gestionează, monitorizează şi afişează pe site-ul
TRANSGAZ S.A. contul de echilibare OBA.
8. Derulează procesele din platforma informatică GMOIS legate de alocarea pe lanţ zilnică a
cantităţiilor de gaze naturale din import.
9. Întocmeşte zilnic/lunar protocoalele de alocare pe punctele de interconectare
Csanadpalota, Ruse - Giurgiu, Negru Vodă 1- Kardam (cu punctele de ieşire Mangalia,
Negru Vodă localitate) şi le transmite prin e-mail partenerilor contractuali. Gestionează
contul de echilibrare OBA pe punctele de interconectare.
1O. Întocmeşte bilanţurile tehnologice de gaze pe fiecare exploata re teritorială în parte şi pe
întreg Sistemul Naţional de Transport Gaze Naturale
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Programul de transport gaze naturale anual şi în perioade de perspectivă ţinând
cont de realizările anilor trecuţi şi prognoze statistice.
12. Întocmeşte documentele necesare aprobării achiziţionării gazelor naturale pentru
acoperirea consumului tehnologic al SNTGN "TRANSGAZ" S.A..
13. Răspunde şi urmă reşte contractul pentru Consumul Tehnologic SNTGN "TRANSGAZ" S.A.,
proces verbal lunar/factură.
14. Răspunde de nominalizarea zilnică a consumului tehnologic în platforma informatică
GMOIS şi transmite prin e-mail la furnizorul cu care TRANSGAZ S.A. are încheiat contract
de achiziţie gaze eventualele modificări .
15. Monitorizează alocările la punctele de ieşire din SNT efectuate de către distribuitori. Când
distribuitorii nu fac aceste alocări se procedează la alocarea zilnică pro - rata, conform
prevederilor legale în vigoare.
16. Întocmeşte rapoarte şi grafice referitoare la datele de bilanţ de gaze natural, în
conformitate cu cerinţele impuse de managementul companiei.
17. Întocmeşte situaţia lunară a volumelor măsurate şi a energiilor determinate în baza
situaţiilor bilanţiere la nivel de exploatări teritoriale (tabele centralizatoare defalcate pe
parteneri) şi a proceselor-verbale aferente.
18. Determină alocarea lunară finală pentru fiecare utilizator de reţea în baza alocărilor
transmise de către operatorii de distribuţie şi a energiilor determinate la consumatorii
11.

Elaborează

direcţi.

19. Transmite situaţia lunară a bilanţului de gaze naturale către Serviciul Gestiune Relaţii cu
Utilizatorii Reţelei în vederea facturării serviciilor de transport.
20. Transmite situaţia lunară a bilanţului de gaze naturale către Direcţia Operare PVT în
vederea stabilirii coşului pe consumatori şi utilizatori de reţea.
21. Întocmeşte şi transmite la Departamentul Strateg ie şi Management Corporativ rapoarte
privind bilanţul lunar de gaze naturale.
22. Întocmeşte şi transmite la Departamentul Economic rapoarte privind bilanţul lunar de gaze
naturale.
23. Întocmeşte şi transmite utilizatorilor de reţea procesele verbale lunare în baza bilanţului de
gaze naturale.
24. Derulează procesele din platforma informatică GMOIS pentru monitorizarea datelor din
alocarea zilnică în scopul transmiterii acestor date în platforma ARIS, conform
regulamentului REMIT.
25. Participă la elaborarea reglementă r ilor din Codul reţelei cu propuneri de modificare/
actualizarea acestuia.
26. Răspunde de atribuţiile şi responsabilităţile definite pentru utilizatorii expert, utilizatorii
cheie şi utilizatorii finali definite prin Regulamentul privind utilizarea platformei
informaţionale de echilibrare comercială (GMOIS), specifice activităţii serviciului.
27. Participă la activitatea de documentare şi informare privind practicile şi reglementările
aplicate statelor membre UE în legătură cu activitatea specifică compartimentului.
5.

SERVICIUL CONTRACTE ECHILIBRARE

1.

Calculează

ŞI

CALCULE DEZECHILIBRE

zilnic dezechilibrele iniţiale şi finale înainte
echilibrare pentru fiecare utilizator de reţea .
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11.
12.
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Monitorizează

zilnic tranzacţiile efectuate în PVT din punct de vedere al confirmării
acestora în vederea calculării dezechilibrelor.
Întocmeşte un raport care se actualizează zilnic cu dezechilibrele înregistrate de către
utilizatorii de reţea, care este transmis zilnic la conducerea societăţii şi la ANRE.
Întocmeşte un raport lunar privind dezechilibrele utilizatorilor de reţea, precum şi a
cantităţilor de gaze naturale achiziţionate de către SNTGN "TRANSGAZ" S.A. de pe pieţele
centralizate şi extrase/înmagazinate din depozite pentru echilibrarea fizică a SNT, pentru
Departamentul Economic în vederea stabilirii contul de neutralitate care ulterior va fi
repartizat pe utilizatorii de reţea.
Repartizează lunar contul de neutralitate pe fiecare utilizator de reţea.
La solicitarea Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale întocmeşte referatul de achiziţie
gaze naturale de pe pieţele centralizate OPCOM şi BRM pentru echilibrarea fizică a SNT.
Afişează pe site-ul societăţii toate tranzacţiile încheiate de către TRANSGAZ S.A. pentru
echilibrarea fizică a SNT.
Ţine corespondenţa cu utilizatorii de reţea privind aspectele legate de dezechilibrele
utilizatorilor de reţea şi a contractului de echilibrare.
Participă la elaborarea contractului cadru de echilibrare încheiat cu utilizatorii de reţea .
Calculează şi stabileşte, după caz, preţul mediu ponderat în vederea facturării
dezechilibrelor utilizatorilor de reţea.
Procedează la identificarea continuă a necorelărilor Codului Reţelei şi participă la
elaborarea propunerilor de modificare/actualizarea acestuia.
Calculează lunar valoarea gazelor existente in Sistemul Naţional .de Transport Gaze
Naturale.
Coordonează activitatea de încheiere a contractelor pentru servicii de înmagazinare
subterană a gazelor naturale destinate echilibrării SNT.

5.1. BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE ŞI FACTURĂRI
1. Gestionează contractul de echilibrare încheiat cu utilizatorii de reţea.
2. Calculează garanţiile aferente contractului de echilibrare pentru fiecare lună conform
prevederilor Codului Reţelei.
3. Calculează şi stabileşte, după caz, preţul mediu ponderat în vederea facturării
dezechilibrelor utilizatorilor de reţea.
4. Emite facturile dezechilibrelor finale ale utilizatorilor de reţea şi urmăreşte încasările
aferente acestora.
5. Emite facturi aferente contului de neutralitate pentru fiecare utilizator de reţea şi
urmăreşte încasările acestora.
6. Urmăreşte încadrarea dezechilibrelor în garanţii a fiecărui utilizator de reţea conform
prevederilor Codului Reţelei şi ia măsurile aferente.
SECŢIUNEA

18.4

DIRECŢIA MĂSURARE CALITATE GAZE NATURALE
Direcţia Măsurare,

Calitate Gaze Naturale asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin TRANSGAZ S.A
în ceea ce priveşte măsurarea şi calitatea gazelor naturale în conformitate cu prevederile
legislaţiei şi reglementărilor în vigoare, aplicabile în domeniu.
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Direcţia Măsurare,

Calitate Gaze Naturale are atribuţii şi răspunde în următoarele domenii:
- determinarea cantităţilor de gaze naturale exprimate în unităţi de volum şi energie în
toate punctele de măsurare;
asigurarea legalităţii mijloacelor de măsurare;
asigurarea securizării sistemelor de măsurare;
validarea cantităţi lor de gaze naturale;
monitorizarea parametrilor calitativi şi a nivelului de odorizare în vederea încadrării
acestora în limitele precizate de legislaţia specifică în vigoare;
rezolvarea reclamaţiilor utilizatorilor SNT referitoare la măsurarea şi calitatea gazelor
naturale.

Principalele

atribuţii,

sarcini şi lucrări ale entitătilor funcţionale din cadrul direcţiei:

1. SERVICIUL AUDIT MĂSURARE
1. Stabileste măsuri, coordonează metodologie/funcţional şi verifică prin sondaj activitatea de
aud it al sistemelor de măsurare aflate în exploatarea SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
2. Stabileşte măsuri, coordonează metodologie/funcţional şi verifică prin sondaj activitatea de
asigurarea securităţii sistemelor de măsurare de la punctele de intrare şi ieşire din SNT.
3. Stabileste măsuri, coordonează metodologie/funcţional şi verifică prin sondaj activitatea de
configurare a sistemelor de măsurare aflate în exploatarea SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
4. Stabileste măsuri, coordonează metodologie/funcţional şi verifică prin sondaj activitatea de
validare a cantităţilor de gaze naturale determinate de sistemele de măsurare de la
punctele de intrare şi ieşire din SNT.
5. Stabileste măsuri, coordonează metodologie/funcţional, verifică şi avizează algoritme de
estimare a cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat de sistemele de măsurare de la
punctele de intrare şi ieşire din SNT.
6. Stabileşte măsuri corective rezultate în urma verificarilor prin sondaj.
7. Întocmeşte propunerile de instruire/şcolarizare pentru personalul cu responsabilităţi în
activitatea de măsurare gaze, participă şi susţine instruiri/şcolarizari interne.
8. Participă la elaborare şi propune spre aprobare proiecte de Convenţii de Exploatare noi sau
modificări ale Convenţiilor de Exploatare existente aferente Staţiilor de Măsurare Gaze
import, tranzit şi interconectare.
9. Stabileşte planul de măsuri ce trebuie intreprinse în cazul funcţionării necorespunzătoare a
sistemelor de măsurare de la Staţiile de Măsurare Gaze import, tranzit şi interconectare.
1O. Analizează şi propune spre avizare reglementările, normativele, normele, standardele,
prescriptiile tehnice şi proiectele legate de măsurarea gazelor naturale.
11 . Propune implementarea unor metode noi de măsurare a gazelor naturale sau de
modernizare a celor existente.
12. Colaborează cu instituţiile statului, cu agenţii economici de pe piaţa gazelor naturale, cu
departamente şi direcţii din cadrul societăţii conform atribuţiilor ce-i revin.
13. lnformează prin rapoarte lunare conducerea Direcţiei Măsurare, Calitate Gaze Naturale
despre activitatea serviciului în conformitate cu sarcinile şi atribuţiile ce-i revin şi participă
la elaborarea rapoartelor periodice privind informarea conducerii societăţii.
2. SERVICIUL INSTRUMENTAŢIE ŞI ECHIPAMENTE
1. Coordonează întocmirea şi actualizarea evidenţei tuturor mijloacelor de măsurare
proprietate sau exploatate de către TRANSGAZ S.A.
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alocarea şi montajul sistemelor de măsurare proprietate TRANSGAZ S.A.,
necesare pentru procesul de măsurare a cantităţilor de gaze, în colaborare cu Laboratorul
de Metrologie şi Analiza Gaze al Exploatărilor Teritoriale.
3. Verifică conformitatea tuturor mijloacelor de măsurare a cantităţilor de gaze utilizate de
TRANSGAZ S.A, cu legislaţia metrologică în vigoare pe baza informaţiilor furnizate de
Laboratoarele de Metrologie şi Analiză Gaze ale Exploatărilor Teritoriale şi a mijloacelor de
măsurare din achiziţiile derulate la care participă.
4. Analizează funcţionarea sistemelor de măsurare la deplasări în teren, precum şi anomaliile
funcţionale comunicate de Laboratorul de Metrologie şi Analiză Gaze al exploatării şi face
demersuri de remediere.
5. Face demersurile necesare pentru efectuarea la timp a verificărilor metrologice necesare
solicitate de Laboratorul de Metrologie şi Analiză Gaze al exploatării.
6. Face propuneri de înlocuire/modernizare a sistemelor de măsurare pe care le înaintează
conducerii societăţii, stabileşte necesarul anual de mijloace de măsurare şi întocmeşte
specificaţiile tehnice pentru achiziţia de mijloace de măsurare, pe baza necesarului şi a
propunerilor Laboratoarelor de Metrologie şi Analize Gaze din cadrul ET- uri lor.
7. Analizează şi formulează punct de vedere privind reglementările, normativele, normele,
standardele, prescripţiile tehnice legate de verificarea sistemelor de măsurare a cantităţilor
de gaze.
8. Coordonează activitatea de autorizare metrologică periodică atât a Laboratoarelor de
Metrologie şi Analize Gaze din exploatării cât şi a personalului de specialitate TRANSGAZ
S.A., în conformitate cu legislaţia în vigoare.
9. Verifică şi propune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin societăţii din
Acordurile tehnice referitoare la verificarea sistemelor de măsurare din cadrul SMG import
şi transport internaţional, împreună cu Laboratorul de Metrologie şi Analize Gaze din ET.
1O. Stabileşte criteriile de alegere a instrumentaţiei de câmp pentru sistemele de măsurare
comercială şi/sau tehnologică a debitelor de gaze prin întocmirea de specificaţii tehnice,
instrucţiuni, cerinţe şi alte documente tehnice conexe.
2.

Stabileşte

3. LABORATOR METROLOGIE PENTRU VERIFICĂRI CONTOARE
1. Monitorizează activitatea de verificări în teren a sistemelor de măsurare a cantităţilor de
gaze naturale din punctele de predare-primire în/din SNT.
2. Intreprinde măsurile necesare de verificare şi întreţinere a echipamentelor din cadrul
autolaboratorului în vederea asigurării bunei funcţionări a acestora.
3. Elaborează propuneri pentru asigurarea dotării laboratorului în vederea desfăşurării în bune
condiţii a activităţii.
4. Întreprinde măsurile necesare pentru ca personalul din laborator să fie autorizat pentru
domeniile de activitate ale laboratorului, conform legislaţiei metrologice în vigoare.
5. Verifică buna funcţionare a etaloanelor de lucru din cadrul exploatărilor teritoriale prin
compararea acestora cu etaloane de referinţă din cadrul Laboratorului de metrologie
pentru verificare contoare.
6. Analizează, supune în discuţie şi face propuneri în vederea îmbunătăţirii procedurilor de
verificare metrologică din cadrul Sistemului de management al Laboratorului de
metrologie.
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lnformează

prin rapoarte de deplasare şi rapoarte lunare conducerea Direcţiei Măsurare,
Calitate Gaze Naturale despre activitatea serviciului în conformitate cu sarcinile şi atribuţiile
ce-1 revm şi participă la elaborarea rapoartelor periodice privind informarea conducerii
societăţii .

4. SERVICIUL CALITATE ŞI ANALIZĂ GAZE
1. Gestionează activitatea ce revine TRANSGAZ S.A. din aplicarea prevederilor reglementărilor
şi legislaţiei interne şi europene în vigoare privind parametrii de calitate ai gazelor naturale.
2. Coordonează metodologie şi funcţional desfăşurarea activităţii de determinare a
parametrilor calitativi ai gazelor naturale şi activitatea de determinare a cantităţilor de gaze
naturale în unităţi de energie, pentru panourile comerciale de intrare în SNT şi de ieşire din
SNT pe zone de calitate gaze şi tehnologice.
3. Întocmeşte programul lunar/anual de determinare a parametrilor calitativi la punctele de
intrare în/ieşire din SNT pentru Exploatările Teritoriale şi Laboratorul de Analize Gaze şi îl
transmite pentru realizare.
4. Analizează şi monitorizează, prin sondaj, din rapoartele zilnice şi/sau lunare, parametrii
calitativi ai gazelor naturale de la echipamentele de câmp şi analizoarele portabile, în
vederea încadrării acestora în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare.
5. lnformează periodic despre neîncadrarea parametrilor calitativi de la panourile comerciale
de intrare în SNT şi de ieşire din SNT în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare.
6. Stabileşte criteriile de alegere a instrumentaţiei de câmp pentru sistemele de determinare a
parametrilor calitativi, în conformitate cu reglementările în vigoare şi urmăreşte realizarea
contractelor de achiziţii.
7. Întocmeşte specificaţiile tehnice pentru serviciile de întreţinere a instrumentaţiei de câmp şi
analizoare portabile de determinare a parametrilor calitativi ai gazului natural şi urmăreşte
derularea contractelor de prestări servicii.
8. Stabileşte şi implementează măsurile necesare pentru încadrarea sistemelor de determinare
a calităţii gazelor naturale în parametrii optimi de funcţionare.
9. Întocmeşte şi actualizează baza de date a tuturor sistemelor de analiză a parametrilor
calitativi ai gazelor naturale aparţinând sau fiind exploatate de TRANSGAZ S.A., precum şi a
celor de la punctele de intrare în SNT.
1O. Propune spre avizare reglementările, normativele, normele, standardele, prescriptiile
tehnice, legate de calitatea gazelor naturale.
11. Analizează şi propune spre avizare programele anuale de reabilitare şi asigurare a
mentenanţei, de modernizare, dezvoltare a echipamentelor de câmp în domeniul calităţii
gazelor naturale.
12. Urmăreşte funcţionarea echipamentelor de determinare a calităţii gazelor naturale la
Staţiile de Măsurare Gaze import şi tranzit, în conformitate cu prevederile Acordurilor
Tehnice, în vigoare.
13. Arhivează, în format electronic, buletinele de analiză cromatografică de laborator, jurnalele
şi/sau rapoartele de la gazcromatografele de linie, analizoarele de punct de rouă apă şi
hidrocarburi şi corespondenţa serviciului.
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5. LABORATOR ANALIZE GAZE
1. Coordonează metodologie şi funcţional întreaga activitate specifică de analize gaze din
cadrul laboratoarelor Exploatărilor Teritoriale ale TRANSGAZ S.A.
2. Stabileşte măsurile necesare pentru acreditarea activităţii proprii conform referenţialului SR
EN ISO 17025/2005 şi pentru autorizarea personalului de specialitate, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
3. Coordonează metodologie şi funcţional activitatea laboratoarelor teritoriale de determinare
a parametrilor calitativi ai gazelor naturale în conformitate cu procedurile interne ale
laboratorului acreditat şi a referenţialului SR EN ISO 17025/2005, prin comparări
interlaboratoare.
4. Desfăşoară întreaga activitate pe linia calităţii gazelor naturale ca şi laborator pentru
Exploatările Teritoriale Mediaş şi Braşov.
5. Analizează şi urmăreşte parametrii calitativi ai gazelor naturale pentru analizele efectuate în
laboratorul propriu, în vederea încadrării în limitele precizate de legislaţia specifică.
6. Stabileşte măsurile necesare pentru încadrarea sistemelor de determinare a calităţii gazelor
naturale din laborator în parametrii optimi de funcţionare conform standardelor specifice în
vigoare, precum şi a specificaţiilor producătorilor.
7. Monitorizează zilnic şi/sau lunar parametrii calitativi ai gazelor naturale în panourile
comerciale de intrare în SNT şi de ieşire din SNT pe zone de calitate gaze, în conformitate
cu programul lunar/anual transmis de Serviciul Calitate şi Analiză Gaze pentru Exploatările
Teritoriale Mediaş şi Braşov.
8. Verifică valorile punctului de rouă hidrocarburi, funcţionând ca un laborator etalon.
9. Efectuează analizele de determinare a punctului de rouă apă pentru panourile comerciale
de intrare în SNT şi de ieşire din SNT conform programului lunar/anual transmis de
Serviciul Calitate şi Analiză Gaze pentru Exploatările Teritoriale Mediaş şi Braşov.
1O. Verifică şi semnează planurile de eşantionare ale utilizatorilor de reţea, elaborate conform
prevederilor Regulamentului (UE) nr.601 /2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor
de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva specifică 2003/87 /CE.
11 . Instruieşte responsabilii de analize cromatografice din cadrul Exploatărilor Teritoriale în
vederea verificării şi semnează planurile de eşantionare ale utilizatorilor de reţea, elaborate
conform prevederilor din Regulamentul (UE) nr.601/2012 privind monitorizarea şi
raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Directiva specifică
2003/87/CE.
12. Propune spre avizare reglementările, normativele, normele, standardele, prescripţiile
tehnice legate de activitatea specifică de analiză a gazelor naturale.
6. BIROUL ODORIZARE GAZE
1. Estimează şi transmite Serviciului Managementul Aprovizionătii cantitatea de odorizant
necesară TRANSGAZ S.A. pentru odorizarea gazelor naturale, conform reglementărilor în
vigoare.
2. Întocmeşte specificaţii tehnice pentru achiziţia echipamentelor de determinare a nivelului
de odorizare al gazelor naturale şi pentru serviciile de întreţinere a acestor echipamente şi
urmăreşte realizarea contractelor încheiate.
3. Monitorizează lunar, prin sondaj, nivelul de odorizare al gazelor naturale în punctele de
ieşire în vederea încadrării acestuia în limitele precizate în reglementările în vigoare.
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nivelul de odorizare al gazelor naturale şi coordonează metodologie şi
întreaga activitate de încadrare a acestuia în limitele precizate în reglementările

în vigoare.
consumul de odorizant şi coordonează metodologie şi funcţional activitatea de
încadrarea acestuia în norma de odorizare.
6. Analizează funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor de odorizare şi coordonează
metodologie şi funcţional activitatea de încadrare a instalaţiilor de odorizare în parametrii
optimi de funcţionare.
7. Analizează activitatea specifică monitorizării nivelului de odorizare al gazelor naturale şi
coordonează metodologie şi funcţional această activitate în vederea desfăşurării în condiţii
optime.
8. Stabileşte măsurile necesare pentru încadrarea sistemelor de odorizare în parametrii optimi
de funcţionare, conform reglementărilor în vigoare.
9. Stabileşte criteriile necesare şi întocmeşte strategia de modernizare a activităţii de
odorizare a gazelor naturale în colaborare cu Departamentul Exploata re şi Mentenanţă .
1O. Analizează, stabileşte, propune spre avizare şi transmite Departamentului Exploata re şi
Mentenanţă necesarul de sisteme de odorizare, în conformitate cu strategia de
modernizare a activităţii de odorizare, capacitatea şi presiunea nominală din punctul în care
acestea vor fi amplasate.
11. Întocmeşte şi actualizează baza de date privind echipamentele de determinare a nivelului
de odorizare, instalaţiile de odorizare, precum şi monitorizarea nivelului de odorizare al
gazelor naturale.
12. Propune spre avizare reglementările, normativele, normele, standardele, prescriptiile
tehnice, corespondenţa conform atribuţiilor ce-i revin.
5.

Analizează

SECŢIUNEA

18.5

DIRECŢIA REGLEMENTĂRI GAZE NATURALE
Direcţia Reglementări

Gaze Naturale asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii conform
statutului şi programelor proprii privind:
contactul şi colaborarea cu instituţii interne/naţionale şi internaţionale (de exemplu:
ministerul de resort, Ministerul Energiei, ANRE, Comisia Europeană, Directoratele
Generale de specialitate din cadrul Comisiei Europene, ENTSOG, părţile interesate
(inclusiv utilizatorii de reţea) etc., pe probleme de elaborare şi implementare a
reglementărilor internaţionale şi europene specifice transportului gazelor naturale.
colaborarea cu celelalte departamente şi direcţii din cadrul societăţii în scopul elaborării
şi implementării reglementărilor naţionale şi europene specifice activităţii de transport
gaze naturale.
participarea la implementarea în activitatea companiei a măsurilor necesare pentru
conformarea acesteia la cerinţele privind concurenţa, tratamentul nediscriminatoriu şi
transparenţă, prevăzute de legislaţia naţională şi europeană în vigoare.
dezvoltarea şi monitorizarea relaţiilor de colaborare cu Operatorii de Transport Gaze
Naturale (OST) din statele membre ale Uniunii Europene şi statele învecinate, autorităţi,
instituţii, organisme şi organizaţii naţionale, europene şi internaţionale pe probleme de
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reglementări

ale activităţilor specifice domeniului de activitate al companiei şi de
armonizare a cadrului de reglementare la nivel european.
gestionarea relaţiilor de colaborare cu operatorii de transport din statele membre în
vederea conformării cu reglementările europene.
coordonarea activităţii de autorizare şi licenţiere a societăţii în domeniul gazelor
naturale.
coordonarea activităţii de documentare şi informare privind reglementările naţionale şi
europene în domeniul transportului gazelor naturale.

Principalele

atribuţii şi

sarcini ale entităţilor funcţionale astfel constituite vor fi

următoarele:

1. SERVICIUL REGLEMENTĂRI EUROPENE
1. Organizează activitatea de documentare şi informare privind reglementările europene în
domeniul transportului gazelor naturale.
2. Emite opinii de specialitate cu privire la reglementările europene în domeniul transportului
gazelor naturale.
3. Participă la elaborarea proiectelor de acte normative care transpun reglementările
europene în domeniul transportului gazelor naturale.
4. Urmăreşte publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a reglementărilor din domeniul
transportului gazelor naturale şi informează cu privire la adoptarea acestora.
5. Identifică prevederile reglementărilor europene netranspuse sau transpuse parţial ori
incorect în legislaţia naţională şi informează în legătură cu aspectele identificate.
6. Colaborează cu ANRE, ministerul de resort, Ministerul Energiei, pentru transpunerea corectă
şi completă precum şi aplicarea de către TRANSGAZ S.A. a reglementărilor europene în
domeniul transportului gazelor naturale.
7. Elaborează informări referitoare la obligaţiile ce revin TRANSGAZ S.A. izvorâte din
reglementările europene în domeniul transportului gazelor naturale şi planuri concrete de
acţiuni menite să ducă la implementarea acestor prevederi în activitatea curentă a
companiei.
8. Monitorizează stadiul implementării reglementărilor europene de către TRANSGAZ S.A. şi
informează părţile interesate.
9. Gestionează relaţiile de colaborare cu Comisia Europeană pe tema elaborării/amendării/
implementării şi respectării actelor normative în domeniul transportului gazelor naturale.
1O. Gestionează problemele legate de procedurile de infringement declanşate de Comisia
Europeană împotriva României cu implicaţii asupra TRANSGAZ S.A.
11. Monitorizează în mod permanent îndeplinirea condiţiilor de certificare şi execută
demersurile cerute de lege în situaţia modificării condiţiilor care au stat la baza certificării
TRANSGAZ S.A.
12. Participă la elaborarea codurilor de reţea în cadrul grupurilor specifice de lucru din cadrul
ENTSOG în colaborare cu Serviciul monitorizare implementare reglementări şi alte
compartimente relevante din cadrul societăţii asupra activităţii cărora respectivele coduri au
efect.
13. Gestionează relaţiile de cooperare cu operatorii sistemelor de transport din ţările învecinate
aferente elaborării/amendării acordurilor de operare/interconectare.
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de celelalte compartimente relevante din cadrul societăţii, la elaborarea
specificaţiilor privind cerinţele de business pentru implementarea reglementărilor pe
platformele IT.
15. Duce la îndeplinire orice alte dispoziţii legale date spre rezolvare de directorul, respectiv
directorul adjunct al Direcţiei Reglementări Gaze Naturale.
14.

Participă, alături

2. SERVICIUL COOPERARE ENTSOG
1. Gestionează relaţiile de colaborare cu grupurile specifice de lucru din cadrul organizaţiei
prin păstrarea unui contact pemanent şi asigurarea corespondenţei cu reprezentanţii
acestora.
2. Monitorizează în mod permanent activităţile derulate în cadrul grupurilor, programul
acestora, ordinea de zi a şedinţelor programate şi informează membrii echipelor interne ale
societăţii, corespunzătoare grupurilor de lucru ENTSOG.
3. Face propuneri cu privire la necesitatea alocării de resurse umane interne pentru
gestionarea problemelor tratate în cadrul grupurilor specifice de lucru.
4. Analizează documentele relevante elaborate/gestionate în cadrul grupurilor specifice de
lucru şi informează membrii echipelor interne corespunzătoare asupra aspectelor relevante
în activitatea curentă a societăţii.
5. Asigură secretariatul în elaborarea documentelor cu care echipele interne TRANSGAZ S.A.
contribuie la activităţile derulate în cadrul grupurilor de lucru ENTSOG.
6. lnformează conducerea societăţii cu privire la planurile de recrutare a personalului necesar
desfăşurării activităţii ENTSOG în cadrul sediului său de la Bruxelles, şi gestionează, alături
de compartimentele de resort ale societăţii, procesul de detaşare a potenţialilor angajaţi
TRANSGAZ S.A., pe perioade limitate, la biroul ENTSOG din Bruxelles.
7. Analizează şi centralizează documentele aferente ordinii de zi a şedinţelor Adunării
Generale ENTSOG, şi supune aprobării conducerii societăţii eventualele puncte de
vedere/poziţii pe care reprezentantul TRANSGAZ S.A. în Adunarea Generală va fi mandatat
să le susţină.
8. Centralizează deciziile luate la nivelul Adunărilor Generale şi rapoartele întocmite de
reprezentatul societăţii în Adunarea Generală după fiecare şedinţă a acesteia. Transmite
informaţiile primite pe această cale compartimentelor relevante.
9. Gestionează relaţiile de colaborare cu operatorii de transport din cadrul ENTSOG, semnatari
alături de TRANSGAZ S.A. a memorandumului de înţelegere privind principiul rotaţiei în
cadrul structurilor de conducere a organizaţiei.
1O. În perioadele în care societatea are un reprezentant în comitetul director al ENTSOG,
asigură asistenţă acestuia în gestionarea documentelor şi informaţiilor aferente acestei
responsabilităţi a societăţii.
11. Semnalează Directorului Departamentului Operare, cazurile de aplicare neuniformă a
actelor normative incidente în derularea activităţii de operare a SNT, făcând propuneri
corespunzătoare.

12. Duce la îndeplinire orice alte dispoziţii legale date spre rezolvare de directorul, respectiv
directorul adjunct al Direcţiei Reglementări Gaze Naturale.
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3. SERVICIUL COORDONARE CODUL REŢELEI
1. Coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de modificare a Codului reţelei în cadrul
TRANSGAZ S.A.
2. Organizează şedinţe şi participă la elaborarea proiectelor de modifica re a Codului reţelei.
3. Avizează şi transmite către ANRE propunerile de modicare şi punctele de vedere cu privire
la proiectele publicate în procesul de dezbatere publică a modificărilor privind Codului
reţelei.

puncte de vedere şi informări cu privire la prevederile Codului reţelei care nu
sunt aliniate sau sunt aliniate incomplet cu reglementările naţionale primare şi europene.
5. Elaborează informări cu privire la existenţa unor prevederi contradictorii existente în diverse
reglementări tehnice din domeniul gazelor naturale şi propune soluţii pentru armonizarea
acestora.
6. Participă la întâlnirile de lucru organizate de către ANRE sau de alte autorităţi/instituţii în
vederea discutării propunerilor de proiecte de reglementări.
7. Analizează proiectele de reglementări tehnice şi de altă natură realizate de TRANSGAZ S.A.
înainte de transmiterea către instituţiile destinatare.
8. Colaborează cu ANRE pentru transpunerea corectă şi completă în Codul reţelei a
reglementărilor europene în domeniul transportulu i gazelor naturale.
9. Monitorizează modificările Codului reţelei şi elaborează informări cu privire la impactul
acestora asupra activităţii TRANSGAZ S.A.
1O. Colaborează cu instituţiile naţionale şi internaţionale în vederea implementării
reglementărilor naţionale şi europene.
11. Participă în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea elaborării de proiecte de
modificare a Codului reţelei şi a proiectelor de reglementări tehnice.
12. Duce la îndeplinire orice alte dispoziţii legale date spre rezolvare de directorul, respectiv
directorul adjunct Direcţiei Reglementă r i Gaze Naturale.

4.

Elaborează

4. SERVICIUL MONITORIZARE IMPLEMENTARE REGLEMENTĂRI
1. Organizează şi participă la activitatea de elaborare a punctelor de vedere ale societăţii
privitor la proiectele de reglementări specifice iniţiate de diverse autorităţi/instituţii şi de
elaborare a unor proiecte de reglementări specifice iniţiate de societate.
2. Monitorizează programele anuale de reglementări ale ANRE.
3. Participă la întâlnirile de lucru organizate de către ANRE sau de alte autorităţi/instituţii în
vederea discutării propunerilor de proiecte de reglementări .
4. Reprezintă TRANSGAZ S.A. în relaţiile cu organisme interne şi internaţionale în domeniul
conferit de prezentul regulament.
5. Participă la elaborarea codurilor de reţea în cadrul grupurilor specifice de lucru din cadrul
ENTSOG în colaborare cu Serviciul Reglementări Europene şi alte compartimente relevante
din cadrul societăţii asupra activităţii cărora respectivele coduri au efect.
6. Participă la elabora rea proiectelor de acte normative cu impact asupra activităţii de operare
a SNT, în cadrul grupurilor de lucru interinstituţionale.
7. Elaborează puncte de vedere şi informări cu privire la stadiul de implementare a
reglementărilor europene şi naţionale.
8. Colaborează cu operatorii sistemelor de transport din ţările învecinate aferente
elaborării/amendării acordurilor de operare/interconectare.
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la implementarea în activitatea companiei a măsurilor necesare pentru
conformarea acesteia la cerinţele privind concurenţa, tratamentul nediscriminatoriu şi
transparenţă, prevăzute de legislaţia naţională şi europeană în vigoare.
1O. Participă la activităţile de analiză legate de completarea/modificarea cadrului legislativ
naţional în vederea armonizării cu cel european.
11. Transmite la compartimentele interesate info r mări cu privire la reglementările tehnice şi
comerciale publicate în Monitorul Oficial al României.
12. Alcătuieşte şi întreţine o evidenţă a actelor normative naţionale în vigoare privitoare la
activitatea de transport a gazelor naturale.
13. Actualizează periodic secţiunea "Curier legislativ" postată pe pagina de internet a societăţii.
14. Realizează şi întreţine directorul "Reglementări tehnice şi comerciale" postat pe pagina de
intranet a societăţii.
15. Participă la activităţile de pregătire, întocmire şi actualizare a documentaţiilor necesare
obţinerii licenţelor prevăzute de legislaţia în vigoare.
16. Participă la activităţile necesare pentru achitarea tarifului anual aferent licenţelor deţinute .
17. Participă la activităţile de pregătire, întocmire şi actualizare a documentaţiilor necesare
obţinerii autorizaţiilor de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale
prevăzute de legislaţia în vigoare.
18. Participă la elaborarea unor lucrări de sinteză solicitate de conducerea executivă.
19. Monitorizează activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative care transpun
reglementările europene în domeniul transportului gazelor naturale.
20. Monitorizează stadiul implementării reglementări l or europene de către TRANSGAZ S.A. şi
informează părţile interesate.
21. Gestionează colaborarea cu ANRE şi autorităţile competente pentru transpunerea corectă şi
completă precum şi aplicarea de către TRANSGAZ S.A., a reglementărilor europene în
domeniul transportului gazelor naturale.
22. Cooperează cu instituţiile europene pe tema elaborării/amendării/implementării ŞI
respectării actelor normative în domeniul transportului gazelor naturale.
23. Participă la activităţile de implementare a reglementărilor naţionale şi europene.
24. Duce la îndeplinire orice alte dispoziţii legale date spre rezolvare de directorul, respectiv
directorul adjunct al Direcţiei Reglementări Gaze Naturale.
9.

Participă

SECŢIUNEA

19

DEPARTAMENTUL TEHNOLOGIA

INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII

Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii asigură furnizarea tuturor serviciilor de
tehnologia informaţiei pentru SNTGN "TRANSGAZ" S.A., precum şi pentru terţi parteneri a1
soei etăţi i.
Departamentul Tehnologia Informaţiei ŞI Comunicaţii are următoarele atribuţii ŞI
responsabilităţi:

•
•

realizarea şi întreţinerea Strategiei TI a societăţii;
dezvoltarea politicilor şi regulilor de dezvoltare
TRANSGAZ S.A.;
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realizarea sistemului de informaţii la nivel central şi teritorial pornind de la cadrul oferit
de Strategia TI;
gestionarea proiectelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţii ale societăţii;
realizarea şi întreţinerea arhitecturilor de business, de date, de aplicaţii şi de
infrastructură TI ale TRANSGAZ S.A.;
realizarea infrastructurii de tehnică de calcul şi comunicaţii pentru susţinerea sistemului
de informaţii al TRANSGAZ S.A., în baza arhitecturii tehnice conforme strategiei, şi
implementarea acesteia în cadrul societăţii;
stabilirea şi implementarea politicii de securitate informatică;
fundamentarea investiţiilor pentru domeniul informatic şi a cheltuielilor de întreţinere şi
consolidare a sistemelor proprii;
participarea la activitatea de asistenţă TIC acordată pentru TRANSGAZ S.A. prin
programele internaţionale şi asigurarea rolului de integrator cu sistemul de informaţii
existent în conformitate cu Strategia TI;
întreţinerea echipamentelor, precum şi a aplicaţiilor distribuite în sistem prin noi versiuni
şi prin servicii de asistenţă tehnică;
gestionarea contractelor de închiriere spaţii tehnice pe pilonii de telecomunicaţii;
coordonarea şi controlarea serviciilor furnizate de către contractanţi pentru domeniul TI.

Principalele atribuţii
departamentului:

şi

sarcini ale

entităţilor funcţionale

din subordinea

directă

a directorului

1. SERVICIUL STRATEGIE TI
1. Defineşte şi urmăreşte realizarea strategiei TI. Evaluează oferta de servicii, capabilităţile şi
oportunităţile de promovare de servicii în folosul beneficiarilor.
2. Asigură managementul utilizării sistemelor. Anticipează şi influenţează modul în care
utilizatorii utilizează serviciile TI.
3. Asigură managementul relaţiei cu utilizatorii. Identifică nevoile beneficiarilor existenţi şi
potenţiali şi se asigură că acestea sunt îndeplinite prin dezvoltarea serviciilor TI necesare.
4. Asigură managementul portofoliului de servicii (Servicii în dezvoltare, Catalogul de servicii,
Servicii retrase).
5. Asigură definirea serviciilor conform bunelor practici ITIL.
6. Negociază nivelul de servicii (Service Level Agreement) cu beneficiarii.
7. Negociază rolul direcţiei în furnizarea de servicii în comun cu alte entităţi (Operational Level

Agreement).
8.

Asigură

managementul financiar pentru TI :
- bugetare şi planificare financiară
- alocarea costurilor pe servicii.
9. Asistă celelalte compartimente în definirea impactului incidentelor în activitatea acestora

(Business Impact Analysis).
2. SERVICIUL RISC ŞI SECURITATE TI
1. Analizează şi gestionează riscurile TI conform bunelor practici şi în aliniere la standarduiiSO

31000:
-

gestionează
raportează
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managementul secu rităţii conform setului de standarde 15027000.
2. Menţine legăturile şi asigură colaborarea cu instituţiile din sistemul naţional de apărare.
3. Asigură managementul accesului la sistemele informatice.
-

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

implementează

BIROUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Asigură managementul schimbărilor din domeniul TI.
Asigură practica unitară în managementul proiectelor TI.
Propune alocări de resurse pe proiectele TI.
Asigură managementul proiectelor TI.
Verifică şi raportează nivelul de recupe rare a beneficiilor urmărite în proiecte.
Gestionează furnizorii.
Asigură documentaţia tehnică necesară realizării proiectelor.

SECŢIUNEA

79. 7
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ TI

Direcţia Infrastructură

dezvoltarea şi funcţionarea infrastructurii pentru serviciile de
tehnologia informaţiei şi comunicaţii, operarea serviciilor TI şi interconectarea sistemelor de
comunicaţii, implementează schimbările de la nivelul infrastructurii şi realizează cerinţele şi
specificaţiile tehnice pentru operarea şi dezvoltarea infrastructurii TI.
TI

asigură

Principalele atribuţii, sarcini şi Lucrări ale serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiei:
1. SERVICIUL CENTRE DE DATE
1. Asigură managementul centrelor de date (principal şi secundare).
2. Propune politicile centrelor de date (de ex: fix/mobil, privat/public, back-up/recupera re la
dezastru etc.).
3. Asigură managementul capacităţii de procesare şi stocare a datelor.
4. Asigură managementul evenimentelor generate de centrele de date.
1.1.BIROUL OPERAŢIUNI SERVERE
1. Defineşte arhitectura hardware.
2. Asigură managementul capacităţii sistemelor hardware.
3. Alocă resursele de procesare şi stocare.
4. Asigură evenimentele generate de centrele de date.
5. Asigură funcţionarea serverelor (actualizări , mentenanţă, upgrade, intervenţii, analiză etc.).
6. Asigură managementul sistemelor redundante (cluster, virtualizare, cloud).
7. Asigură back-up-ul sistemelor şi a datelor.
8. Asigură testarea serviciilor TI pe infrastructura hardware.
2. SERVICIUL MANAGEMENT INFRASTRUCTURĂ SUPORT
1. Asigură managementul alimentării cu energie pentru

infrastructura de tehnologia

informaţiei:

-

sisteme de alimentare
sisteme UPS
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-

generatoare de energie.
2. Asigură managementul climatizării pentru infrastructura de tehnologia informaţiei.
3. Asigură managementul sistemelor de avertizare şi stingere a incendiului, precum şi al altor
sisteme care asigură siguranţa infrastructurii de tehnologia informaţiei.
4. Asigură managementul accesului fizic în spaţiile restricţionate din domeniul tehnologia
informaţiei.

managementul mutărilor echipamentelor din domeniul tehnologia informaţiei.
Coordonează activitatea de mentenanţă infrastuctură suport TI din cadrul societăţii.
Gestionează contractele de închirire spaţii tehnice pe pilon ii de telecomunicaţii.
Asigură managementul sistemelor de rack-uri pentru centrele de date.
Asigură managementul sistemelor BMS (Building Management System) din locaţiile
TRANSGAZ S.A.
1O. Asigură managementul sistemelor de video proiecţie din dispecerat (video Wall) şi sălile de
şedinţe (videoproiectoare).
11. Asigură managementul evenimentelor generate de infrastructura suport din centrele de
date.
12. Realizează intervenţii operative asupra echipamentelor de infrastructură suport din centrele
de date.

5.
6.
7.
8.
9.

Asigură

2.1. BIROUL INFRASTRUCTURĂ RADIO
1. Are competenţe asupra infrastructurii suport pentru telecomunicaţii radio, până la
echipamente active.
2. Execută mentenanţa preventivă a infrastructurii suport radio (mentenanţa planificată) şi:
a. propune planificarea lucrărilor aferente
b. execută lucrări de întreţinere a infrastructurii suport radio.
3. Asigură mentenanţa corectivă a infrastructurii suport radio (intervenţii la incidente).
4. Verifică starea infrastructurii suport pentru telecomunicaţii radio.
5. Propune modificări în infrastructura suport pentru telecomunicaţii radio.
6. Execută măsurătorile necesare pentru funcţionarea infrastructurii suport pentru
telecomunicaţii radio.
7. Aplică modificările aprobate pentru infratructura suport pentru telecomunicaţii radio.
8. Supraveghează modificările în infrastructura suport efectuate de terţi la amplasamentele de
telecomunicaţii aparţinând TRANSGAZ S.A. şi recepţionează lucrtările aferente.
9. Asigură suport de specialitate pentru controalele instituţiilor publice.
1O. Transmite structurii de specialitate din cadrul societăţii necesarul de aprovizionare
materiale, piese de schimb, obiecte de inventar şi alte bunuri materiale necesare
desfăşurării activităţii, în baza programului aprobat şi răspunde de utilizarea eficientă a
acestora.
11. Asigură suportul în vederea urmăririi şi gestionării contractelor de închiriere spaţii tehnice
către terţi.

12. Asigură suport în vederea urmăririi consumurilor de energie electrică în locaţiile închiriate
catre terţi.
3. SERVICIUL BAZE DE DATE ŞI MIDDLEWARE
1. Defineşte arhitectura de date.
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2.

Asigură

instalarea, mentenanţa şi administrarea bazelor de date şi a depozitului de date
(data warehouse).
3. Asigură administrarea schimburilor de date în mediul intern (ETL).
4. Asigură funcţionarea şi mentenanţa sistemelor middleware.
5. Asigură funcţionarea sistemelor de monitorizare a calităţii serviciilor.
6. Asigură managementul evenimentelor din bazele de date.
7. Asigură datele de test.
8. Asigură mentenanţa mediilor de dezvoltare, test şi producţie.
9. Asigură managementul datelor (master data management).
1O. Defineşte formatele de date şi schemele XML pentru schimburile de date.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

SERVICIUL REŢELE COMUNICAŢII
Defineşte arhitectura sistemelor de comunicaţii.
Asigură managementul capacităţii sistemelor de comunicaţii.
Alocă resursele de comunicaţii.
Asigură implementarea şi mentenanţa sistemelor de comunicaţii.
Asigură securitatea reţelelor de comunicaţii.
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19.2
DIRECŢIA

SERVICII TI

Direcţia

Servicii TI asigură interacţiunea cu utilizatorii TI, definirea tehnică a schimbărilor în
serviciile TI, implementarea, testarea şi operarea serviciilor TI, monitorizarea şi raportarea
calităţii serviciilor TI, precum şi interoperabilitatea sistemelor informatice.

Principalele

atribuţii,

sarcini şi lucrări ale serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiei:

1. SERVICIUL IMPLEMENTARE TI
1. Coordonează definirea, dezvoltarea şi implementarea serviciilor de tehnologia informaţiei.
2. Asigură implicarea tuturor părţilor interesate în definirea, dezvoltarea şi implementarea
serviciilor TI.
3. Asigură colaborarea între etapele de definire, tranziţia şi operarea de servicii TI.
4. Asigură managementul schimbării organizaţionale pentru serviciile de tehnologia
informaţiei.

1.1. BIROUL DEFINIRE SERVICII
1. Asigură managementul catalogului de servicii TI.
2. Asigură definirea ţintelor de performanţă a serviciilor TI şi implementarea acestora în
definirea serviciilor.
3. Defineşte arhitectura aplicaţiilor.
4. Coordonează definirea de arhitecturi (Enterprise Architecture)
- arhitectura de business
- arhitectura de date
- arhitectura aplicaţiilor
- arhitectura tehnologică
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• arhitectura hardware
• arhitectura de reţea .
5. Asigură managementul furnizorilor.
6. Asigură realizarea cerinţelor de securitate în serviciile TI.
1.2.BIROUL IMPLEMENTARE SERVICII
1. Asigură managementul schimbărilor.
2. Asigură evaluarea schimbărilor din punct de vedere al impactului în mediul de producţie TI.
3. Asigură managementul versiunilor de servicii şi al implementării acestora.
4. Asigură dezvoltarea aplicaţiilor.
5. Asigură mentenanţa informaţiilor cu privire la configuraţiile sistemelor.
6. Asigură managementul cunoştinţelor TI.
2.
1.
2.
3.
4.

SERVICIUL RAPORTĂRI ANALITICE
Asigu ră dezvoltarea modelelor statistice pentru analiză şi predicţie.
Asigură proiectarea, dezvoltarea şi publicarea rapoartelor.
Gestionează Catalogul de rapoarte.
Calculează depăşirile la telefonia mobilă şi transmite evidenţa lunară a depăşirilor la
beneficiari în vederea recuperării acestor sume de la angajaţi.

3.
1.
2.
3.
4.

SERVICIUL OPERAŢIUNI IT
Asigură livrarea serviciilor de tehnologia informaţiei către utilizatori.
Asigură tratarea semnalării utilizatorilor.
Asigură comunicarea cu utilizatorii în faza de operare a serviciilor TI.
Gestionează procesele de asigurare şi control al calităţii serviciilor de tehnologia
informaţiei.

3.1. BIROUL SERVICE-DESK
1. Asigură preluarea semnalărilor de incidente şi a solicitărilor de servicii.
2. Asigură nivelul 1 de suport pentru incidente şi solicitări de servicii.
3. Asigură managementul incidentelor şi a solicitărilor de servicii.
4. Asigură managementul problemelor.
5. Asigură managementul personalului de intervenţie.
3.2. BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR
1. Asigură respectarea proceselor de management al serviciilor TI conform strategiei TI.
2. Monitorizează parametrii de calitate ai serviciilor şi încadrarea în nivelele agreate ale
serviciilor.
3. Defineşte şi realizează testarea serviciilor TI.
3.3. BIROUL ADMINISTRARE APLICAŢII
1. Asigură administrarea aplicaţiilor.
2. Asigură nivelul 2 de suport pentru Servicedesk.
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DIRECŢIA ANALIZĂ, VERIFICARE ŞI AVIZARE PROIECTE*
Direcţia

Analiză,

Verificare şi Avizare Proiecte asigură analizarea, verificarea şi avizarea
documentaţiilor tehnice şi economice în vederea avizării acestora de către Consiliul TehnicaEconomic, precum şi desfăşurarea şedinţelor consiliului.

Principalele

atribuţii,

sarcini şi lucrări ale serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiei:

1. SERVICIUL ANALIZĂ ŞI VERIFICARE PROIECTE
1. Colaborează cu Biroul Secretariat CTE în vederea accesării documentaţiilor ce urmează a fi
analizate/verificate.
2. Colaborează cu Biroul Verificare Devize şi Evaluare Economică în vederea alinierii modului
de verificare a documentaţii lor.
3. Analizează şi verifică documentaţiile tehnice propuse spre analiză de către Secretariatul
C.T.E.
4. Verifică existenţa, în documentaţie, a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor aferente
proiectelor.
5. Verifică conţinutul cadru al documentaţiei tehnice pe faze de proiectare, Tema de
Proiectare, Caiet de Sarcini, Proiect Tehnic, Deviz Economic.
6. Verifică conformitatea conţinutului documentaţiei cu comanda beneficiarului, cu tema de
proiectare, cu datele program sau specificaţiile tehnice, după caz.
7. Verifică documentaţiile tehnice din punct de vedere al respectării Normelor Tehnice pentru
Proiectarea şi Execuţia Conductelor de Transport a Gazelor Naturale, precum şi a tuturor
legilor, standardelor şi normelor aplicabile.
8. Verifică corespondenţa dintre antemăsurătorile şi cantităţile de lucrări cu cerinţele
documentaţiilor tehnice.
9. Întocmeşte Note de Verificare cu observaţii la documentaţiile tehnice şi le transmite către
Biroul Secretariat CTE în vederea centralizării acestora.
1O. Transmite către Biroul Secretariat CTE Notele de Verificare la documentaţii în termenul
stabilit de ROF CTE.
11. Verifică modul de implementare în cadrul documentaţiilor tehnice, a observaţiilor la lucrări
făcute de către salariaţii direcţiei şi membrii C.T.E.
2. BIROUL SECRETARIAT CTE
1. Asigură desfăşurarea activităţilor specifice secretariatului C.T.E., în conformitate cu
prevederile ROF CTE.
2. Colaborează cu Serviciul Analiză şi Verificare Proiecte şi cu Biroul Verificare Devize şi
Evaluare Economică în vederea accesării documentaţiilor ce urmează a fi analizate/
verificate.
3. Colaborează cu Serviciul Programare Studii şi Proiecte şi Serviciul Inginerie Conducte şi
Analiză SNT în vederea întocmirii şi actualizării bazei de date privind urmărirea realizării
lucrărilor de proiectare de la faza de temă de proiectare până la faza de avizare
documentaţie.
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la terminarea procesului de avizare a

acestora.
tehnica-economice, temelor de proiectare, lucrărilor de
cercetare etc., care urmează a fi supuse avizării C.T.E.
6. Recepţionează documentaţiile tehnica-economice care urmează a fi supuse avizării C.T.E.
7. Verifică dacă documentele primite spre avizare sunt semnate de către responsabilii de
proiect.
8. Pune la dispoziţia salariaţilor direcţiei şi membrilor Grup Suport Tehnic (GST)-CTE, în format
electronic, în zona publică, documentaţiile tehnice, temele de proiectare etc., în vederea
formulării de către aceştia a punctelor de vedere asupra acestora, în conformitate cu
prevederile ROF-ului CTE.
9. Soli cită, prin email şi telefonic, membrilor GST -CTE transmiterea observaţiilor la
documentaţiile supuse avizării în termenul stabilit de ROF CTE.
1O. Centralizează observaţiile la documentaţii şi le transmite elaboratorilor în vederea
implementării acestora.
11. Pune la dispoziţia salariaţilor direcţiei şi membrilor GST -CTE, în format electronic, în zona
publică, documentaţiile tehnice, temele de proiectare etc., în vederea verificării de către
aceştia a modului de implementare a observaţiilor.
12. Ţine evidenţa lucrărilor verificate şi a stadiu lui în care se află acestea în procesul de avizare.
13. Întocmeşte lista cu documentaţiile ce urmează a fi analizate în cadrul C.T.E. şi convocatorul
şedinţei C.T.E., documente pe care le înaintează spre aprobare preşedintelui/
vicepreşedintelui C.T.E.
14. Organizează şedinţele
Consiliului Tehnica-Economic şi asigură buna desfăşurare a
acestora.
15. Participă la şedinţele de avizare C.T.E.
16. Consemnează propunerile, concluziile, observaţiile şi punctele de vedere emise de către
participanţii la consiliu şi întocmeşte Minuta şedinţei Consiliului Tehnica-Economic.
17. Transmite documentaţiile tehnica-economice, după avizarea în C.T.E., către Serviciul
Programare Studii şi Proiecte (SPSP).
18. Întocmeşte rapoarte săptămânale privind stadiul în care se află documentaţiile care sunt
supuse procesului de avizare.
5.

Ţine evidenţa documentaţiilor

3. BIROUL VERIFICARE DEVIZE ŞI EVALUARE ECONOMICĂ
1. Colaborează cu Biroul Secretariat CTE în vederea accesării documentaţiilor ce urmează a fi
analizate/verificate.
2. Colaborează cu Serviciul Analiză şi Verificare Proiecte în vederea alinierii modului de
verificare a documentaţiilor.
3. Analizează şi verifică documentaţiile economice propuse spre analiză de către Secretariatul
C.T.E.
4. Verifică antemăsurătorile şi cantităţile de lucrări aferente devizelor din cadrul
documentaţiilor tehnice.
5. Analizează şi verifică documentaţiile economice propuse spre analiză de către Secretariatul
C.T.E.
6. Verifică transpunerea lucrărilor din caietul de sarcini şi proiectul tehnic în devizul proiectului
şi înaintează propuneri clare şi documentate ce urmează a fi discutate în şedinţele C.T.E.
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7. Verifică transpunerea poziţiilor din antemăsurători în devizele de lucrări şi formulează
obiecţii acolo unde există diferenţe de natură să modifice structura şi valoarea totală a
devizului general aferent proiectului supus spre analiză.
8. Verifică structura devizului general conform legislaţiei în vigoare şi se asigură de
implementarea corectă a acestuia în documentaţiile tehnice în curs de avizare.
9. Verifică din punct de vedere economic devizul general (totalul valorilor pe capitole, ce
compun devizul general) şi formulează observaţii, acolo unde este cazul.
1O. Întocmeşte Note de Verificare cu observaţii la documentaţiile economice şi le transmite
către Biroul Secretariat CTE în vederea centralizării acestora.
11. Transmite către secretariat C.T.E. Notele de Verificare la documentaţiile economice în
termenul stabilit de ROF CTE.
12. Verifică modul de implementare în cadrul documentaţiilor economice, a observaţiilor la
lucrări făcute de către salariaţii direcţiei şi membrii C.T.E.
4. BIROUL ESTIMARE PREŢURI
1. Constituie/întocmeşte o bază de date cu preţurile utilizate în contractele încheiate de
TRANSGAZ S.A. în ultimii doi ani.
2. Verifică bazele de date din programele Doclib şi Devizonline în vederea obţinerii cotaţiilor
de preţ ale materialelor utilizate în prezent pe piaţă .
3. Realizează studii de piaţă pentru produsele de interes ale societăţii, existente pe piaţă.
4. Recepţionează solicitări de estimare a preţurilor transmise din partea reprezentanţilor
departamentelor/direcţiilor din cadrul societăţii.
5. Transmite oferta de preţ documentată către reprezentanţii departamentelor/direcţiilor din
cadrul societăţii care au formulat cererea.

SECŢIUNEA

21

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT ENERGETIC,
AUTOMATIZĂRI SI
, SCADA
Departamentul Management Energetic, Automatizări şi SCADA, în domeniul său de activitate,
răspunde de organizarea şi coordonarea la nivelul societăţii a activităţilor de mentenanţă,
modernizare şi investiţii noi pentru instalaţiile aferente/componente Sistemului National de
Transport Gaze Naţionale cu scopul menţinerii şi îmbunătăţirii operării sistemului şi funcţionării
în condiţii de siguranţă.
De asemenea, coordonează tehnic, activitatea desfăşurată în cadrul exploatărilor teritoriale
prin Compartimentul Energetic, Automatizări, SCADA, Telecomunicaţii .
Departamentul Management Energetic,

Automatizări şi

SCADA are

următoarele atribuţii ŞI

responsabilităţi:

•
•

asigurarea condiţiilor tehnica organizatorice, necesare îndeplinirii obiectivelor specifice;
coordonarea activităţii de mentenanţă pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a
sistemului industrial de monitorizare, control şi achiziţie a parametrilor tehnologiei
(SCADA), implementat la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.;
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coordonarea activităţii de mentenanţă pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a
sistemelor industriale de alimentare, distribuţie, acţionare electrică, automatizare,
monitorizare (supervizare) şi comandă din obiectivele SNTGN "TRANSGAZ" S.A.;
coordonarea activităţii de asistenţă tehnică de specialitate, modernizare sau investiţii noi
pentru sisteme industriale de supervizare, control şi achiziţie a parametrilor tehnologiei
(SCADA), aferente SNTGN "TRANSGAZ" S.A.;
coordonarea activităţii de exploatare, mentenanţă şi dezvoltare a instalaţiilor
tehnologice din obiectivele SNTGN "TRANSGAZ" S.A.;
implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management Energetic
(Ems);
menţinerea în parametrii de funcţionare şi siguranţă a echipamentelor/instalaţiilor
energetice şi instalaţiilor de utilizare gaze naturale, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare;
aplicarea cerinţelor legale în vigoare şi alte cerinţe aplicabile în termeni de utilizare
consum energie precum şi de eficienţă energetică;
îmbunătăţirea continuă a performanţei energetice în cadrul noilor proiecte de investiţii
şi modernizări pe care le promovează în privinţa echipamentelor, instalaţiilor, sistemelor
şi proceselor;
îmbunătăţirea continuă/optimizarea conducerii proceselor tehnologice de transport
gaze naturale în toate obiectivele SNTGN "TRANSGAZ" S.A;
asigurarea programelor de mentenanţă şi dezvoltare pentru sistemele de protecţie
activă a conductelor metalice;
implementarea monitorizării, controlului şi achiziţiei de date pentru sistemul de
protecţie catodică şi toate sistemele de suport pentru asigurarea transportului gazului
prin conductă;
promovarea temelor de proiectare pentru lucrările de mentenanţă, modernizare şi
investiţii noi;
asigurarea asistenţei tehnice de specialitate pentru serviciile/departamentele din SNGN
IITRANSGAZ" S.A.
promovarea programelor de asigurare a service-ului pentru echipamentele şi instalaţiile
din domeniul de activitate;
solicitarea şi analizarea rapoartelor sintetice şi analitice, lunar sau ori de câte ori este
nevoie, cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul departamentului ŞI înaintarea
acestora, după caz, entităţilor care procesează aceste informaţii.

Principalele atribuţii, sarcini
directorului departamentului:

şi lucrări

ale serviciilor

şi

birourilor din subordinea

directă

a

1. SERVICIUL ENERGETIC

conduce şi coordonează, din punct de vedere tehnic, activitatea energetică
(management energetic, electroenergetică şi termoenergetică) la nivelul societăţii.
2. Coordonează tehnic, activitatea energetică desfăşurată în cadrul exploatărilor teritoriale
prin Compartimentul Energetic, Automatizări, SCADA, Telecomunicaţii.
3. Organizează, coordonează şi controlează activitatea de implementare, menţinere şi
îmbunătăţire continuă a Sistemului de Management Energetic, la nivelul societăţii.
4. Asigură îmbunătăţirea eficienţei energetice prin dezvoltarea de programe rezultate în urma
1.

Organizează,
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analizelor energetice şi auditurilor energetice.
5. Fundamentează indicatori de eficienţă energetică specifici activităţii societăţii şi urmăreşte
evoluţia acestora.
6. Fundamentează teme de proiectare cu impact asupra eficienţei energetice a instalaţiilor.
7. Fundamentează şi propune necesa rul de energie electrică , termică şi gaze naturale pentru
bugetare.
8. Asigură elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţia de energie.
9. Gestionează urmărirea şi optimizarea consumu rilor energetice.
1O. Fundamentează şi calculează amprenta de carbon şi propune acţiuni care pot aduce
beneficii financiare sau de imagine în activitatea de urmărire a emisiilor de gaze cu efect de
seră .

11. Asigură menţinerea în parametrii de funcţionare şi siguranţă a echipamentelor/instalaţiilor
energetice şi instalaţiilor de utilizare gaze naturale, în conformitate cu prevederile legislaţiei
în vigoare.
12. Coordonează activitatea de mentenanţă a instalaţiilor de utilizare care asigură resursele
energetice în locurile de consum.
13. Coordonează activitatea de mentenanţă a echipamentelor care asigură alimentarea
consumatorilor cu energie electrică, energie termică şi gaze naturale.
14. Gestionează şi urmăreşte derularea contractelor necesare asigurării mentenanţei la
instalaţiile energetice.
15. Analizează şi propune după caz, redistribuirea mijloacelor fixe între exploatările teritoriale,
scoaterea din funcţiune şi casarea acestora.
16. Participă la activitatea comisiilor de inventariere, scoatere din funcţiune, evaluare şi casare
constituite la nivelul societăţii.
17. Efectuează controale periodice în punctele de lucru pentru verificarea stării tehnice a
echipamentelor, utilajelor, instalaţiilor mecanice şi a respectării instrucţiunilor specifice de
lucru.
18. Coordonează activitatea de atestare/reatestare, după caz, a instalaţiilor tehnice care
funcţionează în atmosferă potenţial explozivă şi actualizarea documentului privind protecţia
la explozie, în conformitate cu legislaţia specifică în domeniul sănătăţii şi securităţii în
muncă.

19. Asigură gestionarea Cărţii Tehnice pentru lucrările derulate, format electronic/hârtie, în
conformitate cu cerinţele contractului şi a legislaţiei în vigoare.
20. Elaborează şi efectuează programe de instrui re internă specifice pentru personalul din
SNTGN uTRANSGAZU S.A.
21. Organizează sistemul de control şi raportare asupra activităţii proprii în concordanţă cu
cerinţele stabilite de conducerea societăţii şi reglementările legale în domeniu.
1.1. BIROUL TERMO (HVAC =încălzire, ventilaţie, aer condiţionat)
1. Organizează şi coordonează, din punct de vedere tehnic, activitatea termoenergetică la
nivelul societăţii.
2. Fundamentează şi propune necesarul de energie termică şi gaze naturale pentru bugetare.
3. Asigură elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţia de energie termică şi gaze naturale.
4. Gestionează urmărirea consumurilor de energie termică şi gaze naturale.
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în parametrii de funcţionare şi siguranţă a echipamentelor/instalaţiilor
termice, de climatizare şi de utilizare gaze naturale, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare.
6. Asigură mentenanţă echipamentele supuse controlului ISCIR şi gestionează funcţionarea
acestora conform prevederilor şi prescripţiilor legale.
7. Fundamentează şi elaborează teme de proiectare pentru lucrări şi servicii de mentenanţă,
modernizare şi investiţii noi.
8. Propune şi coordonează instruirea şi examinarea personalului cu responsabilităţi ISCIR.
5.

Asigură menţinerea

1.2. BIROUL INSTALAŢII ELECTRICE
1. Organizează şi coordonează, din punct de vedere tehnic, activitatea electroenergetică la
nivelul societăţii.
2. Fundamentează şi elaborează teme de proiectare pentru lucrări şi servicii de mentenanţă,
modernizare şi investiţii noi.
3. Asigură menţinerea în parametrii de funcţionare şi siguranţă a echipamentelor/instalaţiilor
electroenergetice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
4. Coordonează activitatea de mentenanţă a echipamentelor care asigură alimentarea
consumatorilor cu energie electrică .
5. Gestionează şi urmăreşte derularea contractelor necesare asigurării mentenanţei/dezvoltare
în instalaţiile energetice.
6. Analizează şi propune, după caz, redistribuirea mijloacelor fixe între Exploatările Teritoriale,
scoaterea din funcţiune şi casarea acestora.
7. Asigură atestareajreatestarea, după caz, a instalaţiilor tehnice care funcţionează în
atmosferă potenţial explozivă şi actualizarea documentului privind protecţia la explozie, în
conformitate cu legislaţia specifică în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă .
8. Efectuează controale periodice în punctele de lucru pentru verificarea stării tehnice a
echipamentelor, utilajelor, instalaţiilor electrice şi a respectării instrucţiunilor specifice de
lucru.
2. SERVICIUL PROTECŢIE CATODICĂ
1. Coordonează din punct de vedere tehnic activitatea de mentenanţă a sistemelor de
protectie catodică, în conformitate cu "Normele tehnice privind mentenanţa sistemelor de
protectie catodică a conductelor", prin întocmirea de programe de lucru, care se transmit
pentru execuţie la exploatările teritoriale.
2. Coordonează tehnic, activitatea desfăşurată în cadrul exploatărilor teritoriale la
Compartimentul Diagnosticare, Protecţie Catodică .
3. Întocmeşte programele anuale de mentenanţă a SPC-urilor pentru funcţionarea în
siguranţa a SNT, în baza propunerilor făcute de exploatările teritoriale.
4. Întocmeşte şi urmăreşte realizarea programului de măsurători intensive de potenţial pe
conductele aparţinând SNT, pentru zone de urmărire specială şi zone normale.
5. Întocmeşte rapoarte de diagnosticare a stării izolaţiei exterioare a conductelor în baza
măsurătorilor efectuate cu autolaboratorul propriu din dotare. Verifică şi vizează rapoartele
de diagnosticare întocmite de exploatările teritoriale, în vederea aprobării acestora de către
conducerea departamentului.
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si analizează diagramele de potenţial întocmite de către exploatările teritoriale
pentru conductele şi racordurile protejate catodic.
7. Efectuează verificarea în teritoriu, pe baza de programe de control aprobate de conducerea
departamentului, a stării tehnice a staţiilor de protecţie catodică, a modului de efectuare a
operaţiilor de întreţinere, revizii şi reparaţii şi stabileşte, împreună cu exploatările teritoriale,
modul de înlăturare a deficienţelor constatate.
8. Întocmeşte rapoarte privind funcţionarea staţiilor de protecţie catodică şi desfăşurarea
activităţii de protecţie catodică, pe care le supune aprobării conducerii departamentului şi
întocmeşte programe de măsuri pentru rezolvarea problemelor constatate.
9. Întocmeşte necesarul de echipamente, aparatură, piese de schimb şi material specific
activităţilor de protecţie catodică şi elaborează specificaţiile tehnice aferente.
1O. Elaborează caiete de sarcini pentru achiziţia serviciilor de mentenanţă a SPC-urilor şi
aparatelor de măsură, control şi testare din dotare.
11. Întocmeşte temele de proiectare pentru realizarea de instalaţii de protecţie catodică noi
sau de reabilitare a celor existente.
12. Analizează şi întocmeşte puncte de vedere pentru proiectele tehnice realizate în baza
temelor de proiectare elaborate in cadrul serviciului.
13. Efectuează verificarea calităţii lucrărilor de izolare conducte, efectuate de echipe
specializate din cadrul TRANSGAZ S.A. sau de către terţi.
14. Participă la recepţia obiectivelor pe sistemul de protecţie catodică, la terminarea lucrărilor şi
punerea în funcţiune.
15. Asigură gestionarea Cărţii Tehnice pentru lucrările derulate, în format electronic/hârtie, în
conformitate cu cerinţele contractului şi a legislaţiei în vigoare.
6.

Verifică

3. BIROUL SUPORT TEHNIC DEAS
1. Centralizează, fundamentează, supune aprobării şi actualizează programul de mentenanţă;
2. Centralizează propunerile fundamentate pentru programul anual de modernizare şi
investiţii;

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Colaborează

entităţile

din cadrul departamentului pentru fundamentarea programelor
de mentenanţă, modernizare şi investiţii şi elaborarea rapoartelor periodice;
Centralizează şi promovează documentaţiile de achiziţie pentru toate lucrările şi serviciile
prevăzute în programele de mentenanţă, modernizare şi investiţii;
Întocmeşte şi urmăreşte situaţia privind modul de derulare şi închidere a contractelor în
cadrul programelor de investiţii şi programelor de mentenanţă.
Asigură
funcţionarea
colaborării
tehnice dintre entităţile departamentului s1
Compartimentul Energetic, Automatizări, S.C.A.D.A., Telecomunicaţii din cadrul ET -uri lor.
Analizează si coordonează implementarea unui Sistem Computerizat şi Centru Suport de
Coordonare activităţi pentru instalaţiile şi echipamentele din domeniul de activitate.
Asigură centralizarea şi urmărirea realizării programelor de formare şi perfecţionare
profesională cu formatori interni şi externi.
Elaborează rapoarte sintetice şi analitice, lunar sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la
activitatea desfăşurată în cadrul departamentului.
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4. BIROUL SECURITATE INDUSTRIALĂ
1. Implementează politici de securitate în domeniul industriat îndrumă şi acordă asistenţa
necesară În aplicarea acestei politici.
2. Elaborează şi actualizează politicile interne pentru asigurarea securităţii informaţiilor din
sistemele industriale.
3. Se asigură de respectarea normelor de securitate industrială.
4. Identifică ameninţările fizice pe echipamente şi digitale în Instalaţiile Tehnologice ŞI
S.C.A.D.A., concentrându-se pe menţinerea În stare de funcţiune a instalaţiei tehnologice.
5. Realizează analize de risc pentru a reduce ameninţările fizice si digitale.
6. Stabileşte alături de Biroul Comunicaţii Industriale, politica de securitate industrială a
comunicaţiilor şi asigură aplicarea lor.
7. Prioritizează şi gestionează analiza ameninţărilor, pentru a permite managementului să
pună în aplicare măsuri eficiente şi adecvate, de gestionare a riscurilor.
8. Asigură protecţia informaţiilor documentate, a datelor, a materialelor şi facilitaţilor
industriale.
9. Asigură menţinerea/îmbunătăţirea nivelului de rezilienţa pentru instalaţiile industriale prin
colaborare cu entităţile implicate şi responsabile.
1O. Stabileşte modul În care se face interfaţarea sistemelor industriale cu terţii.
11. Asigură măsuri de protecţie corespunzătoare pentru instalaţiile tehnologice în relaţiile cu
executaţii lucrărilor sau serviciilor.
12. Desfăşoară activităţi de instalare, întreţinere hardware şi software a componentelor din
instalaţiile tehnologice.
13. Raportează În permanenţă, ierarhic, activităţile desfăşurate şi măsurile necesare pentru
remedierea/diminuarea disfuncţionalităţilor.
SECŢIUNEA

21.1

Dl RECŢIA SCADA
Direcţia

SCADA contribuie la îndeplinirea obiectivelor SNTGN "TRANSGAZU S.A. din Planul de
Administrare şi Planul de Management, prin asigurarea suportului şi instrumentelor tehnice
necesare unei bune gestionări şi monitorizări tehnologice a tuturor capacităţilor de transport,
măsurare şi dispecerizare existente la nivelul Sistemului Naţional de Transport gaze naturale,
precum şi prin ducerea la îndeplinire cu celeritate a tuturor obligaţiilor contractuale pe care
societatea şi le-a asumat În raport cu utilizatorii Sistemului Naţional de Transport.
Direcţia SCADA are următoarele principale atribuţii şi responsabilităţi:
monitorizarea funcţionării sistemului S.C.A.D.A. pentru a asigura funcţionarea acestuia
fără

întreruperi;

dezvoltarea şi modernizarea sistemului de supervizare, comandă şi achiziţie de date
pentru o conducere eficientă a sistemului de transport gaze naturale;
asigurarea compatibilităţii funcţionarii sistemului cu sistemele de transport similare
europene În vederea integrării În piaţa unică europeană;
asigurarea, în colaborare cu celelalte departamente şi direcţii de specialitate,
gestionarea politicilor şi programelor la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" S.A. privind
dezvoltarea şi implementarea functionalităţilor sistemului S.C.A.D.A.;
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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coordonarea funcţionării sistemului S.C.A.D.A. şi integrarea acestuia cu procesele de
business din cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
coordonarea metodologică a activitaţii de dezvoltare, relocare, întreţinere şi reparaţii a
sistemului S.C.A.D.A la nivel naţional;
participarea alături de celelalte departamente şi direcţii de specialitate la elaborarea
politicilor şi programelor de dezvoltare, investiţii şi mentenanţă la nivelul întregii
societăţi;

implementarea politicii de securitate industrială pentru infrastructura de transport gaze
naturale;
coordonarea elaborării programelor de instruire internă şi efectuarea instruirii pentru
personalul din cadrul dispeceratelor din SNTGN "TRANSGAZ" S.A.

Principalele

atribuţii,

sarcini şi lucrări ale

entităţilor funcţionale

din cadrul direcţiei:

1. SERVICIUL SCADA MENTENANŢĂ
1. Organizează, planifică şi conduce activitatea de mentenanţă pentru asigurarea funcţionării
corespunzătoare a echipamentelor şi sistemului S.C.A.D.A.
2. Urmă reşte modul în care sunt realizate lucrările din programele de mentenanţă.
3. Coordonează tehnic, activitatea S.C.A.D.A. desfăşu rată în cadrul Exploatărilor Teritoriale prin
Compartimentul Energetic, Automatizări, SCADATelecomunicaţii.
4. Participă la elaborarea strategiei de modernizare şi dezvoltare a sistemului S.C.A.D.A.
5. Propune şi fundamentează necesarul de lucrări, servicii şi materiale pentru programul de
mentenanţă .

6. Elaborează teme de proiectare pentru mentenanţa sistemului S.C.A.D.A.
7. Gestionează şi urmăreşte derularea contractelor necesare asigurării mentenanţei sistemului
S.C.A.D.A.
8. Participă la executarea proiectelor şi lucrărilor de relocare şi modernizare în scopul
menţinerii funcţionalităţii optime a sistemului S.C.A.D.A.
9. Participă la recepţia lucră r ilor, serviciilor şi produselor din cadrul activităţilor de
mentenanţă , modernizare şi dezvoltare a sistemului S.C.A.D.A.
1O. Elaborează proceduri ş i instrucţiuni de lucru pentru utilizatorii aplicaţiei S.C.A.D.A.
11. Realizează şi verifică completarea periodică a rapoartelo r interne privind activitatea de
mentenanţă a sistemelor industriale.
12. Efectuează controale periodice în punctele de lucru pentru verificarea stării tehnice a
echipamentelor, utilajelor, instalaţiilor mecanice şi a respectării instrucţiunilor specifice de
lucru.
13. Asigură gestionarea Cărţii Tehnice pentru lucrările derulate, în format electronic/hârtie, în
conformitate cu cerinţele contractului şi a legislaţiei în vigoare.
14. Colabo rează cu serviciile/departamentele din cadrul TRANSGAZ S.A.
15. Organizează sistemul de control şi raportare asupra activităţii proprii în concordanţă cu
cerinţele stabilite de conducerea societăţii şi reglementările legale în domeniu.
16. Elaborează instrucţiuni de lucru, programe de instruire internă şi asigură instruirea internă
anuală sau ori de câte ori este nevoie, pentru utilizatorii aplicaţiei S.C.A.D.A.
17. Efectuează controale periodice în punctele de lucru pentru verificarea stării tehnice a
echipamentelor, utilajelor, instalaţiilor mecanice şi a respectării instrucţiunilor specifice de
lucru .
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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1.1. BIROUL ANALIZA SCADA
1. Monitorizează, analizează şi îmbunătăţeşte funcţionarea sistemului de raportare şi analiză
S.C.A.D.A.
2. Preia şi tratează problemele din sistemul de ticketing, telefonic sau prin mai!.
3. Utilizează aplicaţia de ticketing pentru a păstra informaţii referitoare la evenimentele
petrecute, acţiunile întreprinse, persoanele implicate, mitingul şi rezultatele acestora.
4. Realizează centralizarea alarmelor generate de defecte ale sistemului S.C.A.D.A.
5. Întocmeşte rapoarte de informare în cazul în care disfuncţionalităţile semnalate/identificate
afectează părţi importante ale sistemului S.C.A.D.A.
6. Raportează anual către Organismul Intermediar pentru Energie (OIE)- Ministerul Energieiîndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toată durata de durabilitate a Proiectului Sistemului
S.C.A.D.A. implementat (contract finanţare nr. 5T/03.07.2012/ contract furniza re nr.
17095/2009) printr-un Raport privind durabilitatea investiţiei .
2. SERVICIUL SCADA DEZVOLTARE
1. Coordonează activitatea de dezvoltare a sistemului S.C.A.D.A., adaptând sistemul la
cerinţele societăţii şi tehnică actuală .

2. Colaborează cu alte entităţi din cadrul societăţii pentru definirea si îndeplinirea atribuţiilor.
3. Propune strategia de modernizare şi dezvoltare a sistemului S.C.A.D.A. TRANSGAZ S.A.
4. Propune şi fundamentează necesarul de lucrări, pentru programul de investiţii.
5. Elaborează teme de proiectare pentru modernizarea şi dezvoltarea sistemului S.C.A.D.A.
6. Participă la executarea proiectelor şi lucrărilor de relocare şi modernizare în scopul
menţinerii funcţionalităţii optime a sistemului S.C.A.D.A.
7. Participă la recepţia lucrărilor, serviciilor şi produselor din cadrul activităţilor de
mentenanţă, modernizare şi dezvoltare a sistemului S.C.A.D.A.
SECŢIUNEA

21.2

DIRECŢIA AUTOMATIZĂRI
Direcţia Automatizări

contribuie la îndeplinirea obiectivelor SNTGN "TRANSGAZ" SA din Planul
de Administrare şi Planul de Management, prin asigurarea suportului şi instrumentelor tehnice
necesare unei bune gestionări şi monitorizări tehnologice a tuturor capacităţilor de transport,
măsurare şi dispecerizare existente la nivelul Sistemului Naţional de Transport gaze naturale,
precum şi prin ducerea la îndeplinire cu celeritate a tuturor obligaţiilor contractuale pe care
societatea şi le-a asumat în raport cu utilizatorii Sistemului Naţional de Transport.
Direcţia Automatizări are următoarele principale atribuţii şi responsabilităţi:
- coordonarea metodologică a activitaţii de dezvoltare, relocare, întreţinere şi reparaţii a
sistemelor industriale de acţionare, automatizare, achiziţie şi monitorizare;
- coordonarea funcţionării tuturor sistemelor industriale de acţionare, automatizare,
monitorizare şi supervizare;
- dezvoltarea şi modernizarea sistemelor industriale pentru optimizarea transportului de
gaze naturale;
- mentenanţa sistemelor industriale de acţionare electrică, automatizare, supervizare şi
comandă;
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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nivelului de disponibilitate al sistemelor industriale din SNTGN "TRANSGAZ"

S.A.
asigurarea, în colaborare cu celelalte departamente şi direcţii de specialitate, şi
gestionarea politicilor şi programelor la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" SA privind
dezvoltarea şi implementarea sistemelor industriale de acţionare, automatizare, achiziţie
şi monitorizare date tehnologice;
participarea alături de celelalte departamente şi direcţii de specialitate la elaborarea
politicilor şi programelor de dezvoltare, investiţii şi mentenanţă la nivelul întregii
societăţi;

-

implementarea politicii de securitate
naturale.

Principalele

atribuţii,

industrială

pentru infrastructura de transport gaze

sarcini şi lucrări ale entităţi/ar funcţionale din cadrul direcţiei:

1. SERVICIUL AUTOMATIZĂRI
1. Organizează, planifică si conduce activitatea de mentenanţă pentru asigurarea funcţionari
corespunzătoare a instalaţiilor de automatizare.
2. Urmăreşte modul în care sunt realizate programele de mentenanţă .
3. Coordonează tehnic, activitatea de automatizare desfăşurată în cadrul Exploatărilor
Teritoriale prin Compartimentul Energetic, Automatizări, S.C.A.D . A.,Telecomunicaţii.
4. Elaborează şi îmbunătăţeşte ghidul de automatizare locală şi modul de integrare cu nivelele
ierarhice superioare la nivel de SNTGN "TRANSGAZU S.A., cu sprijinul entităţilor
organizatorice specializate existente la nivelul societăţii.
5. Elaborează şi implementează regulile de exploatare şi mentenanţă pentru instalaţiile de
automatizare, în colaborare cu entităţile organizatorice specializate existente la nivelul
societăţii.

de exploatare şi mentenanţă pentru instalaţiile de automatizare
în colaborare cu entităţile specializate din cadrul societăţii.
7. Propune, planifică, organizează şi coordonează activităţile aprobate prin care se realizează
implementarea instalaţii lor de automatizare.
8. Realizează şi defineşte liniile de dezvoltare pentru modul în care se vor implementa şi
integra instalaţiile de automatizare în instalaţiile tehnolog ice.
9. Identifică problemele care apar în implementarea instalaţiilor de automatizare, propune
soluţii pentru rezolvarea şi îmbunătăţirea acestora şi întocmeşte materiale suport pentru
soluţiile identificate în colaborare şi cu sprijinul entităţilor organizatorice specializate
existente la nivelul societăţii.
1O. Defineşte, împreună cu entităţile organizatorice de specialitate din cadrul societăţii ,
specificaţiile tehnice în vederea asigurării compatibilităţii acţionărilor electrice şi/sau a
sistemelor de automatizare/comandă/super- vizare cu nivelele ierarhice superioare.
11 . Elaborează teme de proiectare pentru lucrările de mentenanţă, modernizare şi investiţii noi.
12. Organizează, participă şi/sau supervizează activităţile care au ca scop retehnologizarea
instalaţiilor de automatizare, instalaţiilor de supervizare, comandă, achiziţie şi monitorizare
locală sau extinderea acestora către noi funcţionalităţi.
13. Verifică nivelul de implementare şi integrare pentru instalaţiile de automatizare, instalaţiile
de supervizare, comandă , achiziţie şi monitorizare locală.
6.

Elaborează documentaţiile
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Participă alături

de

pentru instalaţiile
monitorizare locală.

diriginţii

de şantier
de automatizare,

nominalizaţi
instalaţiile
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la verificarea lucrărilor de implementare
de supervizare, comandă, achiziţie şi

15. Analizează şi verifică documentaţia tehnică pentru instalaţiile de automatizare, instalaţiile
de supervizare, comandă, achiziţie ŞI monitorizare locală a sistemelor de
acţionare/automatizare .

16. Verifică implementarea şi integrarea modulelor software pentru instalaţi i le de automatizare,
instalaţiile de supervizare, comandă, achiziţie şi monitorizare locală.
17. Participă la recepţionarea lucrărilor executate pentru instalaţiile locale de automatizare,
instalaţiile de monitorizare, comandă şi achiziţie date.
18. Urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de realizare şi de rezultat, în colaborare cu entităţile
organizatorice din cadrul societăţii care vor fi direct beneficiare ale implementării
instalaţiilor de automatizare, instalaţiilor de supervizare, comandă, achiziţie şi monitorizare
locală.

19. Asigură

consultanţă

tehnică

în vederea

instalaţiilor

implementării

instalaţiilor

de automatizare,
la nivelul locaţiilor SNT

de supervizare, comandă, achiziţie şi monitorizare locală
şi care urmează a fi integrate cu nivelul ierarhic superior.
20. Efectuează controale periodice în punctele de lucru pentru verificarea stării tehnice a
echipamentelor, utilajelor, instalaţiilor mecanice şi a respectării instrucţiunilor specifice de
lucru.
21. Asigură gestionarea Cărţii Tehnice pentru lucrările derulate, format electronic/hârtie, în
conformitate cu cerinţele contractului şi a legislaţiei in vigoare.
22. Asigură elaborarea programelor de instruire internă şi efectuează instruirea pentru
personalul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
1.1. BIROUL ACŢIONĂRI ELECTRICE

conduce activitatea de mentenanţă pentru
corespunzătoare a instalaţii lor de acţiona re electrică.
2. Urmăreşte modul în care sunt realizate programele de mentenanţă pentru
1.

Organizează,

planifică

şi

funcţionarea
instalaţiile

de

acţionare electrică .

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Elaborează

proceduri

şi instrucţiuni

de lucru pentru exploatarea şi mentenanţa instalaţiilor
electrice în colaborare cu entităţile organizatorice specializate

aferente acţionărilor
existente la nivelul societăţii.
Elaborează, în colaborare cu entităţile organizatorice specializate din cadrul societăţii,
documentaţiile de exploatare şi mentenanţă pentru acţionările electrice.
Participă la definirea temelor de proiectare pentru lucrările de mentenanţă, modernizare şi
investiţii noi în domeniul său de activitate.
Organizează, coordonează şi conduce activităţile prin care se realizează implementarea
instalaţiilor electrice pentru acţionările electrice a sistemelor de automatizare.
Realizează şi defineşte liniile de dezvoltare pentru modul în care se vor implementa şi
integra instalaţiile electrice aferente acţionărilor electrice în sistemele de alimentare şi
distribuţie, precum şi în sistemul de automatizare şi sistemul de supervizare, comandă,
achiziţie şi monitorizare locală.
Participă la elaborarea strategiei de implementare a sistemului local de automatizare,
monitorizare, comandă, achiziţie de date şi reglare a sistemului industrial de transport gaze.
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de politicile de alimentare a instalaţiilor aferente acţionărilor electrice a
sistemelor de automatizare.
1O. Identifică problemele care apar în implementarea acţionărilor electrice, propune soluţii
pentru rezolvarea şi î mbunătăţirea acestora şi întocmeşte materiale suport pentru soluţiile
identificate, în colaborare şi cu sprijinul entităţilor organizatorice specializate existente la
nivelul societăţii.
11. Propune împreună cu entităţile organizatorice de specialitate din cadrul societăţii
specificaţiile tehnice în vederea asigurării compatibilităţii cu instalaţiile electrice şi cu
sistemele de automatizare/comandă/control.
12. Organizează, participă şi/sau supervizează activităţile care au ca scop retehnologizarea
instalaţiilor de acţionare şi de extindere a acestora către noi funcţionalităţi.
13. Verifică nivelul de implementare şi integrare pentru instalaţiile de acţionare .
14. Participă împreună cu diriginţii de şantier nominalizaţi la supravegherea lucrărilor de
implementare pentru instalaţiile electrice.
15. Analizează şi verifică documentaţia tehnică pentru acţionările electrice.
16. Urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de realizare şi de rezultat, în colaborare cu entităţile
organizatorice din cadrul societăţii pentru acţionările electrice.
17. Asigură consultanţă tehnică în vederea integrării acţionărilor electrice cu nivelele ierarhice
superioare.

9.

Răspunde

2. BIROUL COMUNICAŢII INDUSTRIALE
1. Defineşte, realizează şi actualizează politica de comunicaţii industriale.
2. Asigură planificarea şi realizarea activităţii de mentenanţă a sistemului de telecomunicaţii
aferent sistemelor industriale.
3. Asigură monitorizarea şi îmbunătăţirea sistemului de comunicaţii industriale.
4. Propune/testează/dimensionează soluţii tehnice de comunicaţii pentru sistemele
industriale.
5. Coordonează tehnic activitatea de comunicaţii desfăşurată în cadrul Exploatărilor Teritoriale
prin Compartimentul Energetic, Automatizări, S.C.A.D.A., Telecomunicaţii .
6. Organizează, participă şi/sau supervizează activităţile care au ca scop retehnologizarea
instalaţiilor de comunicaţii.
7. Verifică nivelul de implementare şi integrare pentru instalaţiile de comunicaţii.
8. Participă alătur i de diriginţii de şantier nominalizaţi la verificarea lucrărilor.
9. Asigură elaborarea programelor de instruire internă şi efectuează instruirea pentru
personalul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
1O. Analizează şi verifică documentaţia tehnică de specialitate.
11 . Participă la recepţionarea lucrărilor executate de personalul/firmele de specialitate.
12. Asigură consultanţă tehnică în vederea realizării sistemelor de comunicaţii industriale.
13. Colaborează cu serviciile/departamentele din cadrul TRANSGAZ S.A., în domeniul
comunicaţiilor.

14. Organ i zează sistemul de control şi raportare asupra activităţii proprii în concordanţă cu
cerinţele stabilite de conducerea societăţii şi reglementările legale în domeniu.
15. Gestionează şi urmăreşte derula rea contractelor necesare asigurării mentenanţei ŞI
dezvoltării sistemelor de comunicaţii industriale.
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22

DEPARTAMENTUL PROIECTARE

ŞI

CERCETARE

Departamentul Proiectare şi Cercetare are ca scop îndeplinirea strategiei TRANSGAZ S.A.
privind proiectarea şi cercetarea în domeniul transportului de gaze naturale, consultanţă şi
asistenţă tehnică de specialitate etc.
Departamentul Proiectare şi Cercetare are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
• elaborarea programelor de proiectare şi cercetare, efectuarea studiilor şi analizelor
pentru realizarea activităţilor de bază ale TRANSGAZ S.A. respectiv: transportul gazelor
naturale, exploatarea sistemului naţional de transport în condiţii de siguranţă şi
întreţinerea, verificarea, revizia şi reparaţia sistemului naţional de transport;
• participarea la elaborarea programelor anuale şi a strategiilor pe termen mediu şi lung
pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului de transport al gazelor naturale, în
corelare cu nevoile şi solicitările efective;
• organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de proiectare şi cercetare;
• elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi proiecte pentru obiectivele din
cadrul programelor prioritare ale TRANSGAZ S.A. cu privire la dezvoltarea, modernizarea
şi reabilitarea sistemului naţional de transport gaze naturale, diversificarea surselor
externe de aprovizionare cu gaze, precum şi la îmbunătăţirea calităţii gazelor,
alimentarea cu gaze a consumatorilor etc.;
• elaborarea de norme, normative, standarde şi prescripţii tehnice specifice;
• participarea şi/sau executarea activităţii de testare şi verificare a unor echipamente
destinate activităţii din domeniul industriei de gaze naturale;
• elaborarea de studii privind posibilităţile de aplicare a tehnologiilor noi în activitatea de
transport gaze naturale, respectiv asimilarea de utilaje noi şi echipamente destinate
îmbunătăţirii funcţionării instalaţiilor din cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A.;
• identificarea cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile societăţii în domeniul
protecţiei mediului şi gestionarea activităţilor de mediu aferente activităţilor pe care le
desfaşoară;

•

•

•
•
•
•

identificarea cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile societăţii în domeniul silvic şi
gestionarea activităţii de fond forestier aferentă proiectelor în domeniul gazelor
naturale;
asigurarea interfeţei cu partenerii de proiect, cu consultanţii de specialitate, cu
autorităţile naţionale relevante pe parcursul derulării proiectelor care au scopul preluării
gazelor din Marea Neagră;
asigurarea participării în grupele de lucru stabilite cu partenerii de proiect;
elaborarea şi integrarea graficelor de implementare a proiectelor care au scopul
preluării gazelor din Marea Neagră.
furnizarea informaţiilor relevante pentru elaborarea documentaţiei necesare în vederea
obţinerii de sprijin financiar nerambursabil pentru proiectele de dezvoltare.
furnizarea informaţiilor relevante pentru elaborarea rapoartelor solicitate prin acordurile
de finanţare.
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Principalele atribuţii, sarcini şi lucrări ale
Proiectare şi Cercetare vor fi următoarele:

ŞI FUNCŢIONARE

entităţilor funcţionale

din cadrul Departamentului

1. SERVICIUL PROGRAMARE, STUDII ŞI PROIECTE
1. Elaborează, actualizează şi urmăreşte modul de realizare a Programului de proiectare al
TRANSGAZ S.A.
2. Analizează şi repartizează, împreună cu conducerea departamentului, comenzile de
proiectare.
3. Urmăreşte derula rea contractelor de proiectare încheiate cu terţe firme de proiectare.
4. Întocmeşte şi transmite compartimentelor cu care colaborează, atât din cadrul societăţii cât
şi din cadrul departamentului, documentele specifice fiecărei lucrări de proiectare: adrese,
specificaţii tehnice, referate de plată pentru avize şi acorduri, comenzi de proiectare,
comenzi interne, procese verbale de avizare internă, avize C.T.E. TRANSGAZ S.A., decizii.
5. Întocmeşte şi actualizează situaţiile privind stadiul de elaborare al lucrărilor de proiectare.
6. Înregistrează documentele aferente fiecărei lucrări de proiecta re care se elaborează în
cadrul departamentului (delegaţii, facturi, avize, pontaj, corespondenţă etc.).
7. Pentru serviciile de subproiectare:
- iniţiază demararea încheierii Acordurilor Cadru şi urmăreşte realizarea contractelo r
subsecvente aferente;
- încheie şi urmăreşte realizarea altor contracte care nu fac obiectul Acordurilor Cadru.
8. Ţine evidenţa şi înregistrează în sistemul MAIS contractele şi facturile aferente.
9. Ţine evidenţa facturilor, avizelor şi acordurilor necesare elaborării proiectelor şi urmăreşte
plata acestora.
1O. Verifică documentaţiile primite de la firmele terţe de proiectare din punctul de vedere al
contractului de proiectare încheiat.
11. Organizează şi as i gură secretariatul şedinţelor de avizare internă a lucrărilor elaborate în
cadrul departamentului.
12. Transmite documentaţiile tehnica-economice finalizate, pentru programare în C.T.E.
TRANSGAZ S.A.
13. Centralizează şi transmite secretariatului C.T.E. TRANSGAZ S.A. observaţiile proiectanţilor
departamentului care au verificat proiectele elaborate de firmele terţe.
14. Întocmeşte şi transmite necesarul anual al departamentului privind materialele,
consumabilele, serviciile şi cursurile de formare profesională care vor face parte din
programele specifice ale TRANSGAZ S.A.
15. Urmăreşte derularea contractelor de servicii şi utilităţi specifice activităţii departamentului.
16. Înregistrează consumurile lunare de utilităţi (gaz, curent) la nivelul departamentului.
17. Colaborează cu Asociaţia de Standardizare din România (ASRO Bucureşti) în vederea
constituirii bazei de date pentru standarde, difuzează informaţii privind activitatea de
standardizare.
1.1. BIROUL URMĂRIRE PROIECTE TERŢI
1. Verifică conformitatea contractului de servicii de proiectare cu caietul de sarcini propus,
anterior semnării acestuia de către ambele părţi.
2. Ţine evidenţa contractelor încheiate.
3. Urmăreşte derula rea contractelor şi încadrarea în termenele contractuale.
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4. Asigură legătura cu compartimentele specifice din cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A., în
vederea derulării contractelor.
5. Asigură corespondenţa cu proiectanţii terţi în vederea elaborării proiectelor.
6. Întocmeşte documentaţia necesară pentru încheierea actelor adiţionale şi urmăreşte
încheierea lor.
7. Transmite spre plată facturile emise de terţi reprezentând serviciile de proiectare efectuate
cât şi contravaloarea avizelor şi acordurilor refacturate.
8. Înregistrează în sistemul MAIS contractele şi facturile aferente.
9. Ţine evidenţa şi verifică valabilitatea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor obţinute de
proiectanţii terţi şi solicită acestora prelungirea lor îna inte de expirare.
1O. Verifică documentaţia referitoare la proprietarii de terenuri întocmită de către proiectant
conform legislaţiei în vigoare, în vederea transmiterii către Departamentul Reglementări şi
Formalităţi Terenuri.
11. Recepţionează de la proiectant documentaţia tehnica-economică, în vederea transmiterii
spre CTE al TRANSGAZ S.A.
12. Preia de la Biroul CTE documentaţia tehnica - economică avizată şi verifică conformitatea ei
cu contractul.
13. Întocmeşte periodic situaţia privind stadiul lucrărilor.
2. BIROUL STANDARDIZARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
1. Se documentează la Comitetul European de Standardizare (CEN), Organizaţia Internaţională
de Standardizare (ISO) şi Asociaţia de Standardizare din România (ASRO Bucureşti) cu
privire la standardele de interes pentru TRANSGAZ S.A.
2. Îmbunătăţeşte activitatea de standardizare prin achiziţionarea de produse/aplicaţii de la
ASRO.
3. Examinează periodic standardele naţionale (STAS, SR) în vederea confirmării/revizuirii/
anulării.

4. Propune şi difuzează în cadrul TRANSGAZ S.A. lista standardelor de interes pentru adoptare
(prin traducere), precum şi a standardelor naţionale care necesită revizuire.
5. Analizează standardele de interes în cadrul Comitetului Tehnic CT 357 "Gaze naturale şi
analiza gazelor".
6. Traduce standardele de interes din versiunile oficiale şi difuzează în cadrul Bibliotecii
tehnice TRANSGAZ S.A. o copie a standardelor aprobate de către ASRO.
7. Desfăşoară activităţi de secretariat la CT 357, în baza Convenţiei nr.11.001/28.03.2005
încheiată între TRANSGAZ S.A. şi ASRO.
8. Participă la votarea proiectelor de standarde ISO şi CEN prin formularele de vot completate
şi transmise la ASRO.
9. Descarcă din aplicaţia lnfostandard WEB textele diverselor standarde comandate, le
actualizează şi informează utilizatorii aplicaţiei.
1O. Coordonează la nivelul Departamentului Proiectare şi Cercetare implementarea, menţinerea
şi îmbunătăţirea Sistemului Integrat Calitate-Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională,
conform documentelor SMICM.
11. Coordonează la nivelul departamentului implementarea Sistemului de Control
Managerial/lntern, conform prevederilor legale în vigoare şi reglementărilor interne ale
TRANSGAZ S.A.
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3. SERVICIUL ANALIZE TEHNICO-ECONOMICE
1. Stabileşte datele de intrare şi elaborarea de scenarii pentru analizele tehnice-economice
din cadrul studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi documentaţiilor de avizare a lucrărilor
de intervenţie pentru obiectivele din cadrul programelor de proiectare a SNTGN
'TRANSGAZ" S.A. privitoare la:
dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea Sistemului Naţional de Transport Gaze
Naturale;
diversificarea surselor externe de aprovizionare cu gaze;
îmbunătăţirea calităţii gazelor, alimentarea cu gaze a consumatorilor etc.
2. Elaborează analize tehnice-economice (analiză financiară, analiză de senzitivitate, analiză de
profitabilitate, analiză de risc, analiza economică) în conformitate cu legislaţia în vigoare,
precum şi cu cerinţele şi recomandările cuprinse în ghidurile aferente diverselor programe
de atragere fonduri europene.
3. Verifică şi analizează Devizul general estimativ al investiţiei întocmit în baza H.G. nr.28/2008
şi a Ordinului nr.863/2008.
4. Verifică din punct de vedere economice-financiar Studiile de fezabilitate elaborate de către
terţi.

5.

6.
7.
8.
9.

Calculează,

pe baza documentaţiei primită de la proiectant, principalii indicatori
economice-financiari ai obiectivului de investiţii pentru fiecare variantă propusă de
proiectant.
Prezintă concluziile analizei cost-beneficiu şi funcţie de rezultate propune pentru realizare
varianta optimă din punct de vedere economice-financiar.
Colaborează cu toate structurile din TRANSGAZ S.A. pentru stabilirea datelor necesare
elaborării analizei tehnice-economice ale proiectelor.
Prezintă, susţine sau avizează în Comitetul de Avizare Internă analizele tehnice-economice
elaborate.
Participă la susţinerea analizelor tehnice-economice în Consiliul Tehnice-Economic al
TRANSGAZ S.A., în vederea avizării acestora.

3.1.BIROUL ANALIZE TEHNICO-ECONOMICE PROIECTE SPECIALE
1. Stabileşte datele de intrare şi elaborează scenariile pentru analizele tehnice-economice din
cadrul studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi documentaţiilor de avizare a lucrărilor de
intervenţie pentru proiectele speciale.
2. Elaborează, pentru proiectele speciale, analize tehnice-economice (analiză financiară,
analiză de senzitivitate, analiză de profitabilitate, analiză de risc, analiză economică) în
conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi cu cerinţele şi recomandările cuprinse în
ghidurile aferente diverselor programe de atragere fonduri europene.
3. Verifică şi analizează Devizul General estimativ al investiţiilor aferente proiectelor speciale.
4. Participă la susţinerea analizelor tehnice-economice în Consiliul Tehnice-Economic al
TRANSGAZ S.A., în vederea avizării acestora.
5. Asigură interfaţa cu partenerii de proiect cu consultanţii de specialitate, cu autorităţile
naţionale relevante pe parcursul derulării proiectelor care au scopul preluării gazelor din
Marea Neagră.
6. Asigură participarea în grupele de lucru stabilite cu partenerii de proiect.
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7.

Elaborează şi integrează

gazelor din Marea

graficele de implementare a proiectelor care au scopul

preluării

Neagră .

relevante pentru elaborarea documentaţiei necesare în vederea
obţinerii de sprijin financiar nerambursabil pentru proiectele de dezvoltare.
9. Furnizează informaţii relevante pentru elaborarea rapoartelor solicitate prin acordurile de
8.

Furnizează

ŞI FUNCŢIONARE

informaţii

finanţare .

1O. Întocmeşte referate şi informări periodice cu privire la stadiul proiectelor care au scopul
preluării gazelor din Marea Neagră.
4. LABORATOR DIAGNOSTICARE CONDUCTE
1. Efectuează măsu rători în vederea stabili rii: rezistivităţii şi a pH-ului solului pe traseul
conductelor de transport gaze naturale şi al conductelor de racord, în vederea depistării
zonelor cu agresivitate ridicată.
2. Efectuează măsurători privind amplasarea staţiilor de protecţie catodică pe traseul
conductelor.
3. Efectuează măsurători pentru determinarea exactă a traseului conductelor magistrale de
gaze naturale şi a adâncimii de îngropare a acestora.
4. Efectuează măsurători de grosime a peretelui tubular la conductele de transport gaze
naturale aflate în funcţiune, amplasate în zone în care sunt supuse unei coroziun i severe,
respectiv în zonele unde sunt semnalate defecte de structură .
5. Efectuează măsurători de grosime a izolaţiei, aderenţa izolaţiei şi străpungerea electrică la
conductele în funcţiune şi la staţiile de izolare ale construcţiilor care izolează materialul
tubular pentru construcţia de noi conducte magistrale sau izolează material tubular aferent
lucrărilor de reparaţii capitale la cererea beneficiarilor.
6. Efectuează măsurători de verificare a:
- tensiunii de străpungere a îmbinărilor electroizolante;
- tuburilor de protecţie la subtraversările de căi ferate şi drumuri;
- izolaţiei la supratraversări.
7. Efectuează măsurători de rezistenţă de dispersie a prizelor anodice, rezistenţa prizelor de
pământare şi de prezenţă a curenţilor de dispersie.
8. Efectuează măsurări pentru detectarea defectelor de izolaţie precum şi înregistrarea
coordonatelor GPS ale acestora.
9. Întocmeşte buletine de măsurare.
1O. Efectuează măsurări de intercomparaţie.
11. Acordă suport tehnic în vederea impunerii noilor soluţii tehnice care fac obiectul izolării
conductelor.
12. Întocmeşte specificaţii tehnice şi acordă asistenţă tehnică pentru compartimentele de
specialitate la întocmirea de specificaţii tehnice în vederea achiziţionării materiale de izolare
pentru conducte sau echipamente şi instalaţii aferente acestora, pentru Sistemul Naţional
de Transport Gaze Naturale.
13. Elaborează capitolul specific de protecţie pasivă a conductelor de transport, pentru
proiectele elaborate în cadrul departamentului.
14. Conferă suport tehnic în vederea aplicării de noi soluţii tehnice care se referă la stabilirea
materialelor sau metodelor folosite la izolarea conductelor.
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15.

Participă

de

la elaborarea de norme, standarde de

firmă,
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caiete de sarcini specifice

activităţilor

protecţie anticorozivă.

la elaborarea de studii de prefezabilitate, fezabilitate şi proiecte tehnice privind
protecţia catodică şi protecţia pasivă din Sistemul Naţional de Transport Gaze Naturale.
17. Participă cu personal specializat la verificarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi
proiectele tehnice pentru dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea sistemului de transport
gaze naturale elaborate de către terţi.
16.

Participă

SECŢIUNEA

22.1
DIRECŢIA

PROIECTE SPECIALE ŞI SUPORT TEHNIC

Direcţia

Proiecte Speciale şi Suport Tehnic are atribuţii şi răspunde de activităţile privind
realizarea proiectelor speciale în domeniul transportului de gaze naturale, consultanta şi
asistenta tehnică de specialitate pentru acestea, precum şi suport tehnic pentru toate
activităţile de proiectare şi cercetare aferente Departamentului Proiectare şi Cercetare, etc.
Proiectele speciale sunt acele proiecte cu o valoare estimată care depăşeşte echivalentul a
50.000.000 de euro sau considerate proiecte speciale de către managementul societăţii.
Direcţia

•
•
•

•
•

•
•

Proiecte Speciale şi Suport Tehnic are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
participarea la elaborarea programelor de proiectare şi cercetare;
efectuarea studiilor şi analizelor pentru realizarea proiectelor speciale;
participarea la elaborarea programelor anuale şi a strategiilor pe termen mediu şi lung
pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului de transport al gazelor naturale, în
corelare cu nevoile şi solicitările efective;
organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de proiectare aferente
proiectelor speciale şi a activităţilor pentru acordarea suportului tehnic;
elaborarea pentru proiectele speciale aferente obiectivelor din cadrul programelor
prioritare ale TRANSGAZ S.A., a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi proiectelor
tehnice, etc.;
participarea la elaborarea de norme, normative, standarde şi prescripţii tehnice
specifice;
identificarea cerinţele legale şi de reglementare aplicabile societăţii şi gestionarea
legislaţiei aferente activităţilor de proiectare.

Principalele

atribuţii,

sarcini şi lucrări ale entităţilor funcţionale din cadrul direcţiei:

1. ATELIER PROIECTARE CERCETARE 1 +4

1.

Elaborează documentaţii

în conformitate cu legislaţia în vigoare (studii de prefezabilitate,
studii de fezabilitate şi proiecte tehnice) în vederea dezvoltării, modernizării şi reabilitării
Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pentru:
- alimentarea cu gaze naturale ale unor noi zone de consum;
- obiective noi ale SNT (conducte de transport gaze naturale, staţii de reglare măsurare
gaze, staţii de comandă vane, staţii de comprimare, noduri tehnologice, racorduri etc.);
- modernizarea/sistematizarea/reabilitarea unor obiective existente (conducte, noduri
tehnologice, SCV-uri, SRM-uri, racorduri, staţii de comprimare etc.);
- racorduri şi staţii de reglare măsurare necesare accesului terţilor la SNT.
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3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
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Elaborează

propuneri pentru teme de proiectare/cercetare.
Participă/ analizează şi face propuneri de completare şi/sau modificare a temelor de
proiectare pentru obiectivele de investiţie/modernizare şi/sau reparaţie/reabilitare specifice
activităţii de transport gaze naturale.
Întocmeşte fişele de fundamentare pentru temele de proiectare/cercetare.
Întocmeşte specificaţii tehnice pentru: studii geotehnice/ hidrotehnice/ măsurători
topografice/ identificare şi obţinere acorduri proprietari de terenuri/ scoatere temporară şi
definitivă din circuitul agricol şi din fondul forestier/ studii impact studii OSPA proiecte
subtraversări CF.
Elaborează proiecte tehnice pentru lucrări de construcţii aferente SNT: traversări de ape/
traversări de căi de comunicaţie/ construcţii hidrotehnice pentru protejarea conductelor/
construcţii aferente instalaţiilor tehnologice/ imobile aparţinând TRANSGAZ S.A.
Elaborează documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.
Elaborează specificaţii tehnice pentru: utilaje/ armăturii echipamente/ material tubular/
specifice activităţii de transport gaze naturale.
Acordă asistenţă tehnică în şantier la execuţia lucrărilor de construcţii-montaj a conductelor
de transport gaze naturale inclusiv a instalaţiilor/ echipamentelor şi dotărilor aferente
acestora/ participă la recepţia lucrărilor de construcţii-montaj şi întocmeşte documentaţia
necesară (Proces Verbal pentru fazele determinante/ Raportul proiectantului privind
execuţia lucrării).

studii şi lucrări de inginerie tehnologică privind posibilităţile de aplicare a
tehnologiilor noi în activitatea de transport gaze naturale/ respectiv asimilarea de utilaje noi
şi echipamente destinate îmbunătăţirii funcţionării instalaţiilor din cadrul TRANSGAZ S.A.
11. Întocmeşte ~~Programul de cercetare ştiinţifică/ inovare tehnologică şi standardizare~~.
12. Analizează şi centralizează temele de cercetare propuse de către departamentele din cadrul
TRANSGAZ S.A. Institutele de Cercetare/ precum şi alte organisme de profil.
13. Participă la elaborarea de norme/ standarde de firmă specifice activităţii de transport gaze
naturale (fişe/ criterii de acceptanţă/ norme etc.).
14. Elaborează studii şi lucrări de cercetare şi inginerie tehnică în domeniul utilizării eficiente a
gazelor naturale.
15. Analizează eficienţa energetică în instalaţiile tehnologice şi înaintează propuneri pentru
îmbunătăţirea acestora.
16. Participă la testarea/omologarea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice realizate prin
Programul de Cercetare.
17. Prezintă şi susţine în C.T.E. intern studiile de prefezabilitate/ de fezabilitate/ proiectele
tehnice elaborate.
18. Participă la susţinerea lucrărilor de proiectare/cercetare în Consiliul Tehnico-Economic al
TRANSGAZ S.A. în vederea obţinerii avizului acestuia.
19. Verifică studiile de prefezabilitate/ fezabilitate şi proiectele tehnice pentru dezvoltarea/
modernizarea şi reabilitarea sistemului de transport gaze naturale/ elaborate de către terţi.
1O.

Elaborează

1

1

2. ATELIER PROIECTARE CONSTRUCŢII
1. Elaborează proiecte tehnice pentru lucrări de construcţii aferente SNT: traversări de ape/
traversări de căi de comunicaţie/ construcţii hidrotehnice pentru protejarea conductelor/
construcţii aferente instalaţiilor tehnologice/ imobile aparţinând SNTGN 1/TRANSGAZU S.A.
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Participă şi asigură

suportul tehnic pentru Atelierele de Proiectare Cercetare la elabora rea
proiectelor în vederea dezvoltării, modernizării şi reabilitării Sistemului Naţional de
Transport Gaze Naturale.
3. Elaborează propuneri pentru teme de proiecta re specifice lucrărilor de construcţii aferente
SNT.
4. Participă, analizează şi face propuneri de completare şi/sau modificare a temelor de
proiectare pentru obiectivele de investiţie/modernizare şi/sau reparaţie/reabilitare specifice
activităţii de transport gaze naturale.
5. Întocmeşte fişele de fundamentare pentru temele de proiectare pentru lucrările de
construcţii aferente SNT.
6. Întocmeşte specificaţii tehnice pentru: studii geotehnice, hidrologice, proiecte subtraversări
CF, încheierea de diverse acorduri cadru pentru lucrările de construcţii aferente SNT.
7. Elaborează documentaţia tehnică necesară obţinerii Avizului şi Autorizaţiei de gospodărire
a apelor, la obiectivele proiectate în cadrul Departamentului Proiectare şi Cercetare.
8. Întocmeşte documentaţia necesară pentru atestarea SNTGN "TRANSGAZ" S.A. conform
"Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private
specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de
gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor" şi susţine interviul în faţa
Comisiei de atestare din cadrul ministerului de resort.
9. Elaborează documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.
1O. Acordă asistenţă tehnică în şantier, participă la recepţia lucrărilor de construcţii-montaj şi
întocmeşte documentaţia necesară (Proces Verbal pentru fazele determinante, Raportul
proiectantului privind execuţia lucrării) .
11 . Participă la elaborarea de norme, standarde de firmă specifice activităţii de transport gaze
naturale (fişe, criterii de acceptanţă, norme etc.).
12. Prezintă şi susţine în C.T.E. intern studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, proiectele
tehnice elaborate.
13. Participă la susţine rea lucră r ilor de proiectare/cercetare în Consiliul Tehnice- Economic al
TRANSGAZ S.A., în vederea obţinerii avizului acestuia.
14. Verifică studiile de prefezabilitate, fezabilitate şi proiectele tehnice pentru dezvoltarea,
modernizarea şi reabilitarea sistemului de transport gaze naturale elaborate de către terţi.
3. SERVICIUL TOPOGRAFIE
1. Efectuează ridicări topografice şi elaborează planuri topografice necesare elaborării
studiilor de fezabilitate şi proiectelor tehnice executate în cadrul Departamentului
Proiectare şi Cercetare.
2. Întocmeşte documentaţiile topografice ce urmează să fie recepţionate de către O.C.P.I., în
vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare.
3. Întocmeşte documentaţii de scoatere din circuitul agricol pentru terenurile afectate de
obiectivele TRANSGAZ S.A.
4. Execută profile transversale în albia cursurilor de apă clasificate, necesare obţinerii Avizulu i
şi Autorizaţiei de gospodărire a apelor, pentru conductele de transport gaze naturale care
traversează cursuri de apă .
5. Participă la operaţiunile de predare de amplasament pentru obiectivele proiectate în cadrul
departamentului.
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6. Întocmeşte specificaţii tehnice şi teme pentru lucrări de topografie şi cadastru executate de
terţe persoane în beneficiul TRANSGAZ S.A.
7. Colaborează cu specialiştii Oficiului Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice
(O.J.S.P.A.) pentru recoltarea probelor de sol în zonele unde se efectuează lucrări de
investiţii, înainte de începerea şi după terminarea lucrărilor.
4. SERVICIUL DE EVALUARE COSTURI INVESTIŢIONALE
1. Participă în cadrul departamentului la elaborarea studiilor privind investiţii noi şi răspunde
de evaluarea costurilor investiţionale.
2. Actualizează baza de preţuri pentru estimarea costurilor investiţionale pentru studiile şi
proiectele realizate în cadrul Departamentului Proiectare şi Cercetare.
3. Realizează materiale documentare obţinute din publicaţii străine pentru specialiştii din
cadrul departamentului.
4. Traduce ofertele şi specificaţiile tehnice primite de la diverşi producători sau furnizori de
materiale sau echipamente.
4.1.BIROUL DEVIZE
1. Elaborează devizul general şi devizele pe obiect pentru toate documentaţiile tehnicaeconomice întocmite în cadrul departamentului.
2. Elaborează anexele pentru proiectele tehnice care urmează a fi supuse licitaţiei.
3. Generează şi actualizează devizele pe obiect de investiţii, devizele propriu-zise şi extrasele
de resurse (materiale, manoperă, utilaje, transport).
4. Elaborează calculaţiile de preţ pentru confecţiile de uzină sau de atelier, pentru materialele
neexplicitate şi estimează valoarea economică aferentă acestora.
5. Elaborează norme locale conform consumurilor specifice.
6. Întocmeşte baze de preţuri şi le actualizează.
5. SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI
1. Identifică cerinţele legale şi de reglementare aplicabile societăţii şi gestionează legislaţia de
mediu,aferentă activităţilor pe care le desfăşoară.
2. Asigură interfaţa/relaţia societăţii cu autorităţile de mediu pentru activităţile specifice
serviciului.
3. Participă la elaborarea strategiilor şi planurilor de dezvoltare ale societăţii, în domeniul
protecţiei mediului.
4. Participă la elaborarea normativelor interne ale societăţii în domeniul protecţiei mediului.
5. Propune clauze de mediu în caietele de sarcini şi specificaţiile tehnice pentru proiecte.
6. Colaborează la elaborarea Raportului Anual al societăţii în domeniul protecţiei mediului.
7. Verifică respectarea cerinţelor de mediu pentru proiectele realizate de prestatori externi.
8. Colaborează la întocmirea convenţiilor de protecţia mediului aferente contractelor aflate în
derulare.
9. Colaborează la întocmirea programelor de instruire din domeniul protecţiei mediului.
1O. Colaborează la procesul de instruire a personalului din cadrul societăţii privind problemele
de protecţia mediului.
11. Colaborează la elaborarea politicii de mediu, a obiectivelor, a ţintelor din Programul Anual
de Management de Mediu.
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12. Colaborează la identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea impacturilor asupra mediului.
13. Elaborează şi revizuieşte procedurile din domeniul mediului aferente Sistemului de
Management Integrat Calitate Mediu/ Sănătate şi Securitate Ocupaţională/ corespunzătoare
activităţilor serviciului.
14. Furnizează date specifice activităţii pentru monitorizarea performanţei de mediu a
societăţii.

15. Îndeplineşte cerinţele şi efectuează activităţi specifice pentru menţinerea Sistemului de
Management Integrat Calitate Mediu/ Sănătate şi Securitate Ocupaţională .
5.1.BIROUL REGLEMENTARE PROIECTE MEDIU
1. Întocmeşte documentaţii şi obţine acordurile de mediu şi avizele custozilor/structurilor de
administrare a ariilor naturale protejate pentru proiectele TRANSGAZ SA.
2. Monitorizează şi coordonează derularea procedurilor de obţinere a actelor de reglementare
pe linie de protecţie a mediului pentru proiectele noi la nivelul societăţii.
3. Analizează studiile de evaluare a impactului asupra mediului/ studiile de evaluare adecvată/
precum şi alte documentaţii de mediu aferente proiectelor noi din cadrul societăţii
elaborate de către terţi.
4. Asigură interfaţa/relaţia societăţii cu autorităţile de mediu în cadrul procedurilor de
reglementare pentru proiecte.
5. Elaborează şi revizuieşte procedurile din domeniul mediului aferente Sistemului de
Management Integrat Calitate Mediu/ Sănătate şi Securitate Ocupaţională/ corespunzătoare
activităţilor biroului.
6. Realizează şi gestionează o bază de date privind situaţia derulării procedurilor pentru
obţinerea acordurilor de mediu.
6.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

SERVICIUL FOND FORESTIER
Efectuează demersurile pentru ocuparea temporară/scoaterea definitivă a terenurilor din
fondul forestier naţional/ afectate de implementarea proiectelor în domeniul gazelor
naturale.
Identifică cadrul legal în domeniul silvic şi asigură respectarea acestuia.
Asigură comunicarea directă cu instituţiile care au competenţe de aprobare/ avizare şi
control în domeniu: Guvern/ Ministerul Apelor şi Pădurilor/ R.N .P. Romsilva/ gărzile
forestiere şi direcţiile silvice/ ocoale silvice.
Coordonează activitatea terţelor societăţi cu care TRANSGAZ S.A. încheie contracte de
prestări
serv1c11
(identificare
proprietari/
obţinere
acorduri/convenţii/
realizare
documentaţie tehnică de specialitate etc.).
Centralizează datele şi documentele obţinute în cadrul procedurilor de scoatere temporară
şi definitivă din fondul forestier.
Verifică documentele obţinute şi colaborează cu departamentele specializate în cadrul
TRANSGAZ S.A. şi cu societăţile prestatoare de servicii/ pentru remedierea eventualelor
deficienţe sau pentru completarea documentaţiei.
Întocmeşte şi transmite documentaţia aferentă ocupării temporare/scoaterii definitive din
fondul forestier naţional.
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Urmăreşte evoluţia

contractelor pentru implementarea proiectelor în domeniul gazelor
naturale, încheiate pentru terenurile afectate care fac parte din fondul forestier naţional,
astfel:
- asigură ca înainte de finalizarea contractului de ocupare temporară, terenul să fie apt
pentru reinstalarea vegetaţiei forestiere;
- urmăreşte refacerea habitatului natural prin reîmpădurire, conform reglementărilor din
actul emis de autoritatea pentru protecţia mediului.

SECŢIUNEA

22.2
PROIECTARE ŞI CERCETARE

1. ATELIER STUDII ŞI PROIECTE INSTALAŢII ELECTRICE

studii de prefezabilitate, fezabilitate şi proiecte tehnice privind protecţia
catodică, instalaţii electrice, alimentări cu energie electrică, instalaţii de automatizare
privind Sistemul Naţional de Transport Gaze Naturale.
2. Elaborează studii privind posibilităţile de aplicare a tehnologiilor noi în activitatea de
transport gaze naturale, respectiv asimilarea de utilaje noi şi echipamente destinate
îmbunătăţirii funcţionării instalaţiilor din cadrul TRANSGAZ S.A.
3. Întocmeşte fişele de fundamentare pentru temele de proiectare şi documentaţiile care
urmează a fi elaborate.
4. Întocmeşte specificaţii tehnice şi acordă asistenţă tehnică pentru compartimentele de
specialitate la întocmirea de specificaţii tehnice în vederea achiziţionării de sisteme de
protecţie catodică (cu injecţie de curent), materiale de izolare pentru conducte sau
echipamente şi instalaţii aferente acestora, pentru Sistemul Naţional de Transport Gaze
Naturale.
5. Întocmeşte specificaţii necesare elaborării proiectelor de automatizare a activităţilor din
diverse obiective (noduri tehnologice, staţii de reglare măsurare, achiziţie date şi a altor
obiective apaţinând SNT).
6. Elaborează capitolul specific de protecţie pasivă a conductelor de transport, pentru
proiectele elaborate în cadrul departamentului.
7. Elaborează proiecte de alimentare cu energie electrică a instalaţiilor tehnologice şi a
obiectivelor ce aparţin conductelor din amonte şi conductelor de transport precum şi
proiecte de instalaţii electrice aferente acestor obiective şi le susţine în C.T.E.
8. Elaborează documentaţii tehnice pentru obţinerea acordurilor şi avizelor în vederea emiterii
Autorizaţiei de Construire.
9. Acordă asistenţă tehnică în şantier (dacă este cazul) pentru proiectele elaborate, participă la
recepţia lucrărilor de construcţii-montaj şi întocmeşte documentaţia necesară (Proces
Verbal pentru fazele determinante, Raportul proiectantului privind execuţia lucrării).
1O. Conferă suport tehnic în vederea aplicării de noi soluţii tehnice care se referă la stabilirea
materialelor sau metodelor folosite la izolarea conductelor.
11. Participă la selectarea şi avizarea tehnică a ofertelor de utilaje şi echipamente specifice noi.
12. Participă la elaborarea de norme, standarde de firmă, caiete de sarcini specifice activităţilor
de protecţie anticorozivă precum şi a celor de instalaţii electrice.
1.

Elaborează
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13. Asigură legătura cu companiile de electricitate privind conectarea electrică a instalaţii lor şi
obiectivelor la sistemul energetic naţional.
14. Verifică studiile de prefezabilitate, fezabilitate şi proiectele tehnice pentru dezvoltarea,
modernizarea şi reabilitarea sistemului de transport gaze naturale elaborate de către terţi.
2. ATELIER PROIECTARE CERCETARE 5+6

1. Elaborează documentaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare (studii de prefezabilitate,
studii de fezabilitate şi proiecte tehnice) în vederea dezvoltării, modernizării şi reabili.tării
Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pentru:
- alimentarea cu gaze naturale ale unor noi zone de consum;
- obiective noi ale SNT (conducte de transport gaze naturale, staţii de reglare măsurare
gaze, staţii de comandă vane, staţii de comprimare, noduri tehnologice, racorduri etc.);
- modernizarea/sistematizarea/reabilitarea unor obiective existente (conducte, noduri
tehnologice, SCV-uri, SRM-uri, racorduri, staţii de comprimare etc.);
- racorduri şi staţii de reglare măsurare necesare accesului terţilor la SNT.
2. Elaborează propuneri pentru teme de proiectare/cercetare.
3. Participă, analizează şi face propuneri de completare şi/sau modificare a temelor de
proiectare pentru obiectivele de investiţie/modernizare şi/sau reparaţie/reabilitare specifice
activităţii de transport gaze naturale.
4. Întocmeşte fişele de fundamentare pentru temele de proiectare/cercetare.
5. Întocmeşte specificaţii tehnice pentru: studii geotehnice, hidrotehnice, măsurători
topografice, identificare şi obţinere acorduri proprietari de terenuri, scoatere temporară şi
definitivă din circuitul agricol şi din fondul forestier, studii impact, studii OSPA, proiecte
subtraversări CF.
6. Elaborează proiecte tehnice pentru lucrări de construcţii aferente SNT: traversări de ape,
traversări de căi de comunicaţie, construcţii hidrotehnice pentru protejarea conductelor,
construcţii aferente instalaţiilor tehnologice, imobile aparţinând TRANSGAZ S.A.
7. Elaborează documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.
8. Elaborează specificaţii tehnice pentru: utilaje, armături, echipamente, material tubular,
specifice activităţii de transport gaze naturale.
9. Acordă asistenţă tehnică în şantier la execuţia lucrărilor de construcţii-montaj a conductelor
de transport gaze naturale inclusiv a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente
acestora, participă la recepţia lucrărilor de construcţii - montaj şi întocmeşte documentaţia
necesară (Proces Verbal pentru fazele determinante, Raportul proiectantului privind
execuţia lucrării).

studii şi lucrări de inginerie tehnologică privind posibilităţile de aplicare a
tehnologiilor noi în activitatea de transport gaze naturale, respectiv asimilarea de utilaje noi
şi echipamente destinate îmbunătăţirii funcţionării instalaţiilor din cadrul TRANSGAZ S.A.
11. Întocmeşte "Programul de cercetare ştiinţifică, inovare tehnologică şi standardizare".
12. Analizează şi centralizează temele de cercetare propuse de către departamentele din cadrul
TRANSGAZ S.A., Institutele de Cercetare, precum şi alte organisme de profil.
13. Participă la elaborarea de norme, standarde de firmă specifice activităţii de transport gaze
naturale (fişe, criterii de acceptanţă, norme etc.).
14. Elaborează studii şi lucrări de cercetare şi inginerie tehnică în domeniul utilizării eficiente a
gazelor naturale.

1O.

Elaborează
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tehnologice

şi înaintează

propuneri pentru

îmbunătăţirea

acestora.
16. Participă la testarea/omologarea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice realizate prin
Programul de Cercetare.
17. Prezintă şi susţine în C.T.E. intern studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, proiectele
tehnice elaborate.
18. Participă la susţinerea lucrărilor de proiectare/cercetare în Consiliul Tehnica-Economic al
TRANSGAZ S.A., în vederea obţinerii avizului acestuia.
19. Verifică studiile de prefezabilitate, fezabilitate şi proiectele tehnice pentru dezvoltarea,
modernizarea şi reabilitarea sistemului de transport gaze naturale, elaborate de către terţi.
3. ATELIERE PROIECTARE CERCETARE 78, 88, 9S, 101 şi 11T
1. Elaborează documentaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare (studii de prefezabilitate,
studii de fezabilitate şi proiecte tehnice) în vederea dezvoltării, modernizării şi reabilitării
sistemului naţional de transport gaze naturale pentru:
a. alimentarea cu gaze naturale ale unor noi zone de consum;
b. obiective noi ale SNT (conducte de transport gaze naturale, staţii de reglare măsurare
gaze, staţii de comandă vane, staţii de comprimare, noduri tehnologice, racorduri etc.);
c. modernizarea/sistematizarea/reabilitarea unor obiective existente (conducte, noduri
tehnologice, SCV-uri, SRM-uri, racorduri, staţii de comprimare etc.);
d. racorduri şi staţii de reglare măsurare necesare accesului terţilor la SNT.
2. Elaborează propuneri pentru teme de proiectare/cercetare.
3. Participă, analizează şi face propuneri de completare şi/sau modificare a temelor de
proiectare pentru obiectivele de investiţie/modernizare şi/sau reparaţie/reabilitare specifice
activităţii de transport gaze naturale.
4. Întocmeşte fişele de fundamentare pentru temele de proiectare/cercetare.
5. Întocmeşte specificaţii tehnice pentru: studii geotehnice, hidrotehnice, măsurători
topografice, identificare şi obţinere acorduri proprietari de terenuri, scoatere temporară şi
definitivă din circuitul agricol şi din fondul forestier, studii impact studii OSPA proiecte
subtraversări CF.
6. Elaborează proiecte tehnice pentru lucrări de construcţii aferente SNT: traversări de ape,
traversări de căi de comunicaţie, construcţii hidrotehnice pentru protejarea conductelor,
construcţii aferente instalaţiilor tehnologice, imobile aparţinând SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
7. Elaborează documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.
8. Elaborează specificaţii tehnice pentru: utilaje, armături, echipamente, material tubular,
specifice activităţii de transport gaze naturale.
9. Acordă asistenţă tehnică în şantier la execuţia lucrărilor de construcţii-montaj a conductelor
de transport gaze naturale inclusiv a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente
acestora, participă la recepţia lucrărilor de construcţii-montaj şi întocmeşte documentaţia
necesară (Proces Verbal · pentru fazele determinante, Raportul proiectantului privind
execuţia lucrării).

1O.

Elaborează

studii şi lucrări de inginerie tehnologică privind posibilităţile de aplicare a
tehnologiilor noi în activitatea de transport gaze naturale, respectiv asimilarea de utilaje noi
şi echipamente destinate îmbunătăţirii funcţionării instalaţiilor din cadrul SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.
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la elaborarea de norme, standarde de firmă specifice activităţii de transport gaze
naturale (fişe, criterii de acceptanţă, norme etc.).
12. Elaborează studii şi lucrări de cercetare şi inginerie tehnică în domeniul utilizării eficiente a
gazelor naturale.
13. Prezintă şi susţine în C.T.E. intern studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, proiectele
tehnice elaborate.
14. Participă la susţinerea lucrărilor de proiectare/cercetare în Consiliul Tehnica- Economic al
TRANSGAZ S.A., în vederea obţinerii avizului acestuia.
15. Verifică studiile de prefezabilitate, fezabilitate şi proiectele tehnice pentru dezvoltarea,
modernizarea şi reabilitarea sistemului de transport gaze naturale elaborate de către terţi.
16. Elaborează capitolul specific de alimentare cu energie electrică şi protecţie pasivă a
conductelor de transport pentrul proiectele elaborate în cadrul atelierelor.
17. Întocmeşte specificaţii necesare elaborării proiectelor de automatizare a activităţilor din
diverse obiective (noduri tehnologice, staţii de reglare măsurare, achiziţie date şi a altor
obiective din Sistemul naţional de transport gaze naturale).
18. Elaborează devizul general şi devizele pe obiect pentru toate documentaţiile tehnicaeconomice întocmite în cadrul atelierului.
19. Elaborează anexele pentru proiectele tehnice elaborate în cadrul atelierului, care urmează a
fi supuse licitaţiei.
20. Generează şi actualizează devizele pe obiect de investiţii, devizele propriu-zise şi extrasele
de resurse (materiale, manoperă, utilaje, transport).
21 . Elaborează calculaţii de preţ pentru confecţiile de uzină, materiale neexplicitate şi estimează
valoarea economică aferentă studiilor.
22. Efectuează ridicări topografice şi elaborează planuri topografice necesare elaborării
studiilor de fezabilitate şi proiectelor tehnice executate în cadrul atelierelor.
23. Efectuează identificarea cadastrală a parcelelor şi identificarea posesorilor de teren pentru
terenurile afectate de proiectele întocmite, pe baza datelor furnizate de autorităţile locale primării şi/sau Oficii de cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I).
24. Întocmeşte documentaţiile topografice ce urmează să fie recepţionate de către O.C.P.I., în
vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare.
25. Întocmeşte documentaţii de scoatere din circuitul agricol pentru terenurile afectate de
proiectele întocmite în cadrul atelierului.
26. Participă la operaţiunile de predare de amplasament pentru obiectivele proiectate în cadrul
atelierului.
11.

Participă

SECŢIUNEA
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DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE
Departamentul Dezvoltare asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin TRANSGAZ S.A. din
programul propriu privind executarea şi punerea în operă a strategiei de dezvoltaremodernizare a societăţii în general cât şi a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale în
speciat precum şi a reglementărilor incidente specifice activităţii de dezvoltare din cadrul
societăţii.
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Departamentul Dezvoltare are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
• elaborarea şi fundamentarea proiectului Programului anual de modernizare, dezvoltare,
investiţii al TRANSGAZ S.A.;
• urmărirea utilizării eficiente a fondurilor alocate din bugetul societăţii pentru programul
de investiţii;
• planificarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de investiţii, precum şi a lucrărilor pentru
terţi privind accesul la SNT;
• transmiterea, conform machetelor solicitate de către ministerele de resort, a situaţiilor
privind stadiul realizărilor pentru obiectivele cuprinse în Programul de Modernizare
Dezvoltare Investiţii.

Principalele atribuţii, sarcini
directorului departamentului:

şi lucrări

ale

entităţilor funcţionale

din subordinea

directă

a

1. SERVICIUL PROGRAMARE LUCRĂRI
1. Solicită şi centralizează propunerile de la toate structurile societăţii pentru întocmirea
programului anual de modernizare şi dezvoltare investiţii .
2. Întocmeşte şi urmăreşte realizarea programului minimal de investiţii, conform Acordului de
Concesiune.
3. Supune spre aprobare Consiliului de Administraţie programul anual de modernizare ŞI
dezvoltare investiţii.
4. Transmite spre avizare la ANRE, Programul anual de Modernizare şi Dezvoltare Investiţii.
5. Urmăreşte lunar modul de realizare a programului de modernizare şi dezvoltare investiţii şi
informează conducerea societăţii asupra problemelor apărute.
6. lnformează periodic Consiliul de Administraţie asupra stadiului realizării programului de
modernizare şi dezvoltare investiţii.
7. Răspunde de elaborarea şi urmărirea realizării programului de modernizare şi dezvoltare
investiţii.

8.

Participă şi colaborează

la stabilirea strategiei

şi priorităţilor

de realizare a obiectivelor de

investiţii.

9. Întocmeşte rapoarte şi informări solicitate de ministerele de resort precum şi de alte
instituţii publice abilitate.
1O. Înregistrează în sistemul MAIS facturile emise de constructori şi furnizori.
11. Întocmeşte notele de fundamentare pentru lucrările din programul de modernizare şi
dezvoltare a TRANSGAZ S.A., pe care le transmite la Direcţia Analiză, Verificare şi Avizare
Proiecte.
2. BIROUL LUCRĂRI PENTRU TERŢI
1. Primeşte cererea de racordare şi poartă corespondenţa preliminară, până la completarea
întregii documentaţii.
2. Ţine evidenţa cererilor şi a documentaţiilor de acces la SNT.
3. Verifică plata taxei de analiză a documentaţiei şi solicită întocmirea facturii către beneficiar.
4. Solicită întocmirea fişei de acces de la Departamentul Operare.
5. Elaborează şi transmite solicitantului Acordul de acces în baza fişei de acces.
6. Elaborează şi transmite la solicitant spre semnare, Contractul de racordare la SNT.
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efectuarea plăţii tarifului de racordare de către solicitant şi colaborează cu
structurile din cadrul Departamentului Economic pentru confirmarea ordinului de plată,
facturare etc.
8. Solicită Departamentului Exploatare şi Mentenanţă întocmirea fişei tehnice pentru SRMP.
9. Emite comanda de proiectare către Departamentul Proiectare şi Cercetare însoţită de
acordul de acces şi fişa tehnică.
1O. Întocmeşte nota de fundamentare pentru lucrările de acces la SNT şi o transmite la Direcţia
Analiză, Verificare şi Avizare Proiecte.
11 . Primeşte contractul de execuţie şi urmăreşte încadrarea constructorului în termenii
contractuali.
12. Ţine evidenţa stadiului fizic şi valoric al lucrărilor.
13. Asigură interfaţa între proiectant, executant şi alţi factori implicaţi în derula rea contractelor
de execuţie lucrări şi comunică celor în drept deciziile luate de beneficiar în vederea
realizării obiectivelor de acces la SNT în conformitate cu clauzele contractuale, a legislaţiei
şi reglementărilor în vigoare.
14. Asigură supravegherea pe şantier a lucrărilor de acces la SNT, prin diriginţi de şantier
7.

Urmăreşte

autorizaţi.

15.

Participă

din partea beneficiarului la "Predarea-primirea amplasamentului" obiectivelor
aflate în derulare în baza contractelor de execuţie lucrări gestionate în cadrul
compartimentului.
16. Verifică conformitatea situaţiilor de lucrări, respectiv încadrarea în condiţiile contractuale şi
le înaintează Departamentului Economic în vederea decontărilor parţiale şi finale.
17. Participă din partea beneficiarului la fazele determinante prevăzute în proiectul tehnic care
stă la baza execuţiei lucrărilor de construcţii - montaj a obiectivelor de lucrări de acces la
SNT derulate în cadrul biroului.
18. Verifică cel putin o dată pe lună stadiul fizic al lucrărilor împreună cu dirigintele de şantier.
19. Urmăreşte ca la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor să fie prezentate, respectiv întocmite,
toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.
20. Participă la recepţionarea obiectivelor executate pentru acces la SNT şi urmăreşte ca la
finalizarea lucrărilor să fie prezentate/Întocmite toate documentele prevăzute de legislaţia
în vigoare.
21. Întocmeşte documentele aferente recepţiei pentru obiectivele de acces la SNT.
22. Participă la realizarea şi punerea în funcţiune a obiectivelor realizate.
SECŢIUNEA

23.1

Dl RECŢIA PREGĂTI RE EXECUŢIE LUCRĂRI
Direcţia Pregătire Execuţie Lucrări asigură

îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în cadrul TRANSGAZ
S.A. privind planificarea şi execuţia lucrărilor de investiţii, urmărirea lucrărilor de mentenanţă a
obiectivelor SNT, precum şi urmărirea derulării contractelor de lucrări pentru realizarea
obiectivelor de investiţii, conform documentaţiei tehnice şi a autorizaţiei de construire, în baza
limitelor de competenţă acordate.

Principalele atribuţii, sarcini şi lucrări ale serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiei:
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1. SERVICIUL URMĂRIRE EXECUŢIE LUCRĂRI
1. Participă şi colaborează la întocmirea Programului anual de Modernizare Dezvoltare
Investiţii al SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
2. Răspunde de utilizarea eficientă a fondurilor alocate prin programul de investiţii.
3. Urmăreşte derularea contractelor de lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiţii,
conform documentaţiei tehnica -economice aprobate, a autorizaţiei de construire, a
graficului de execuţie, în baza limitelor de competenţă acordate şi urmăreşte modul de
soluţionare a eventualelor rapoarte de neconformitate şi neconcordanţe apărute pe
parcursul execuţiei lucrărilor, întocmite de dirigintele de şantier.
4. Asigură interfaţa între proiectant, executant şi alţi factori implicaţi în derularea contractelor
de execuţie lucrări şi comunică celor în drept deciziile luate de beneficiar în vederea
realizării obiectivelor de investiţii în conformitate cu clauzele contractuale, a legislaţiei şi
reglementărilor în vigoare.
5. Asigură supravegherea pe şantier a lucrărilor de investiţii, prin diriginţi de şantier autorizaţi.
6. Participă din partea beneficiarului la "Predarea-primirea amplasamentului" obiectivelor
aflate în derulare în baza contractelor de execuţie .
7. Verifică conformitatea situaţiilor de lucrări , respectiv încadrarea în condiţiile contractuale şi
le înaintează Departamentului Economic în vede rea decontărilor parţiale şi finale.
8. Participă din partea beneficiarului la fazele determinante prevăzute în proiectul tehnic care
stă la baza execuţiei lucrărilor de construcţii montaj a obiectivelor de investiţii.
9. Verifică cel puţin o dată pe lună stadiul fizic al lucrărilor împreună cu dirigintele de şantier.
1O. Participă la recepţionarea obiectivelor cuprinse în Programul de modernizare şi dezvoltare
investiţii şi urmăreşte ca la finalizarea lucrărilor să fie prezentate(lntocmite toate
documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.
11 . Întocmeşte documentele aferente recepţiei pentru obiectivele de investiţii derulate în
cadrul serviciului.
12. Participă la realiza rea şi punerea în funcţiune la termenele programate a investitiilor, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
1.1.COMPARTIMENTUL DIRIGINŢI DE ŞANTIER - EXPLOATĂRI TERITORIALE
1. Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare.
2. Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii ,
respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte.
3. Interzice utilizarea în şantier a: produselor pentru construcţii fără certificate de
conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic; de procedee şi echipamente
noi neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat, precum
şi executarea de lucrări de către personal necalificat.
4. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice.
5. Verifică respectarea "Planului calităţii" , a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivă.
6. Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante. ·
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7. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează
documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze
determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.
8. Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă.
9. Transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale
participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul
execuţiei.

1O. lnformează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea
dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor.
11. Urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate.
12. Verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul
schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor.
13. Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea respectiv reluarea executării lucrărilor de către
investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp
friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului.
14. Preia documentele de la constructor şi proiectant şi întocmeşte cartea tehnică a
construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.
15. Urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi se asigură că terenul a fost
adus la starea iniţială .
16. Asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmeşte actele de
recepţie.

17.

Predă către
recepţiei

investitor actele de
la terminarea lucrărilor.

recepţie şi

cartea

tehnică

a

construcţiei după

efectuarea

2. SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂRI MENTENANŢĂ
1. Întocmeşte Decizia pentru desemnarea unui diriginte de şantier şi responsabil de lucrare,
pentru urmărirea execuţiei corecte şi de calitate a lucrărilor până la faza punerii în
funcţiune (PIF).
2. Urmăreşte derularea lucrărilor de mentenanţă a obiectivelor SNT, conform documentaţiei
tehnica-economice aprobate, a graficului de execuţie şi a contractelor, în baza limitelor de
competenţă acordate şi raportează asupra eventualelor neconcordanţe dintre datele
proiectate şi realizările efective din punct de vedere fizic şi valoric.
3. Asigură supravegherea pe şantier, prin diriginţii de şantier, responsabilii de lucrări sau prin
personalul numit de la exploatările teritoriale, a lucrărilor de mentenanţă, reabilitare SNT.
4. Răspunde de asigurarea condiţiilor necesare realizării lucrărilor de mentenanţă.
5. Participă împreună cu specialiştii din cadrul societăţii la probele tehnologice şi la recepţia
echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor.
6. Participă la recepţia lucrărilor de mentenanţă conform documentaţiei tehnica-economice
aprobate, propunând componenţa comisiei de recepţie.
7. Recepţionează lucrările de mentenanţă pentru care a fost aprobată documentaţia.
8. Întocmeşte specificaţii tehnice specifice activităţii de mentenanţă.
9. Primeşte documentele informative privitoare la producerea unor evenimente neprevăzute
legate de lucrările pe care le urmăreşte, ţine evidenţa, analizează şi propune măsuri de
remediere întocmind documentele necesare.
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1O. Urmăreşte comportarea lucrărilor gestionate în exploata re pe perioada garanţiei sesizând
furnizorii/prestatorii/ executanţii asupra deficienţelor constatate.
11. Urmăreşte în colaborare cu Serviciul Planificare Mentenanţă din cadrul Departamentului
Exploatare şi Mentenanţă realizarea programelor de mentenanţă şi reabilitare executate cu
terţi.

12. Întocmeşte şi propune graficul anual de reabilitare şi reparaţii pentru clădirile SNTGN
"TRANSGAZ" S.A. pe care-I supune aprobării conducerii Departamentului Dezvoltare.
13. Ţine evidenţa şi analizează propunerile de întreţinere şi reparaţii a clădirilor.
14. Coordonează activitatea de reparaţii la clădirile SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
15. Pregăteşte documentaţia tehnică pentru promovarea achiziţiilor necesare desfăşurării
activităţi 1o r.
16. Gestionează contractele de lucrări şi servicii şi asigură secretariatul recepţiei lucrărilor şi
serviciilor.
17. Asigură asistenţă tehnică de specialitate celui care execută lucrarea.
18. Verifică respectarea termenelor din graficele de lucrări.
19. Verifică aplicarea de către executanţi a procedurilor SSM şi a normativelor EX în vigoare.
20. Propune lucrări pentru PMDI, PRRASM, Utilaje Independente şi achiziţii produse.
21. Urmăreşte menţinerea calităţii lucrărilor în perioada de garanţie.

SECŢIUNEA
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DEPARTAMENTUL EXPLOATARE ŞI MENTENANŢĂ
Departamentul Exploatare şi Mentenanţă, în baza competenţelor pe care le are, răspunde de
organizarea şi coordonarea la nivelul societăţii a activităţilor de mentenanţă, reabilitare şi
sistematizare a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale, asigurând menţinerea stării
de funcţionare a ansamblului de conducte, componente ale conductelor şi instalaţii
tehnologice care compun Sistemul National de Transport.
De asemenea, coordonează activitatea defăşurată în cadrul exploatărilor teritoriale şi
Sucursala Mediaş.
Departamentul Exploatare şi Mentenanţă are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
• implementarea unui sistem de management al integrităţii şi siguranţei în exploatare
pentru conductele aparţinând SNT;
• întocmirea şi urmărirea sistemului de:
mentenanţă
preventiv planificată cu planificarea controlată pentru
obiectivele/sistemele aparţinând SNT
reparaţii neplanificate de tip accidental (corective) pentru obiectivele/sistemele
aparţinând SNT
- evaluare directă a coroziunilor exterioare (ECDA) pentru conductele aparţinând SNT;
• programarea şi urmărir:ea programelor de inspecţie interioară (ILI) şi alte tipuri de
diagnosticări în vederea evaluării integrităţii conductelor;
• întocmirea şi urmărirea programelor de mentenanţă pentru sistemele de protecţie
activă a conductelor;
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
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întocmirea şi urmărirea sistemului de mentenanţă preventiv planificată şi accidentală
pentru compresoarele din staţiile de comprimare gaze;
implementarea unui sistem geospaţial de urmărire şi evidenţă a obiectivelor şi
sistemelor aparţinând SNT;
implementarea unui sistem de management al riscului pentru obiectivele/sistemele
aparţinând SNT;
instituirea zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru conductele de transport
aparţinând SNT;
elaborarea de norme şi/sau normative tehnice necesare exploatării în siguranţă a SNT;
întocmirea şi urmărirea programelor de asigurare a service-ului pentru echipamente şi
instalaţii aparţ i nând SNT;
coordonarea tehnică a activităţii de menţinere în siguranţă a obiectivelor/sistemelor
aparţinând SNT;
întocmirea, temelor
de proiectare pentru lucrări de mentenanţă, realibilitare,
modernizare şi investiţii ale obiectivelor din cadrul SNT;
întocmirea planului de urmărire a programului de mentenanţă etc.

Principalele atribuţii, sarcini
directorului departamentului:

şi lucrări

ale

entităţilor funcţionale

din subordinea

directă

a

1. SERVICIUL INGINERIE CONDUCTE ŞI ANALIZĂ SNT
1. Coordonează şi întocmeşte teme de proiectare pentru lucrările de reparaţii, reabilitări,
modernizări şi investiţii ale obiectivelor SNT.
2. Coordonează şi participă la întocmi rea Fişelor tehnice pentru SRM-urile cuprinse în
programele de modernizare şi investiţii .
3. Participă la întocmirea Programului de reparaţii, reabilitare şi asigu rarea mentenanţei
obiectivelor SNT.
4. Participă la întocmirea Caietelor de Sarcini de conducerea SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
5. Întocmeşte planuri şi scheme necesare demarării temelor de proiectare pe baza unor
măsurători şi evaluări în teritoriu.
6. Propune şi prezintă Consiliului Tehnica-Economic teme de proiectare şi alte documente din
sfera de activitate.
7. Actualizează secţiunea corespondenţă din Registrul evidenţă proiectare.
8. La solicitarea proiectanţilor, participă la stabilirea soluţiei tehnice care stă la baza întocmirii
Proiectelor Tehnice.
9. Participă la analizarea şi verificarea Notelor de colaborare pentru proiectele demarate, în
scopul vizării de către conducerea departamentului a modificărilor/adăugirilor aduse temei
de proiectare.
1O. Verifică din punct de vedere tehnic proiectele demarate, înainte de transmiterea lor spre
avizare în Consiliul Tehnica-Economic al societăţii.
2. SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI EVALUARE RISC SNT
1. Implementează şi dezvoltă un sistem geografic informaţional (GIS) aferent Sistemului
Naţional de Transport Gaze Naturale.
2. Coordonează activitatea de măsurare GPS a tuturor obiectivelor aflate în exploatarea
TRANSGAZ S.A. (conducte, SRM, SPC etc.).
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coordonează

activitatea de implementare a unui sistem de evidenţă
informatizată a datelor de natură tehnică şi funcţională privind obiectivele SNT integrat cu
alte sisteme informatice din cadrul TRANSGAZ S.A.
Răspunde de evidenţa tuturor obiectivelor SNT aflate în exploatarea TRANSGAZ S.A.
(conducte, racorduri, instalaţii tehnologice, echipamente componente).
Implementează şi dezvoltă Sistemul de evaluare al riscului (având ca bază softul ROAIMS)
pentru conductele de transport gaze naturale aparţinând SNT.
Coordonează şi organizează la nivelul departamentului şi al exploatărilor teritoriale
activitatea de instituire a zonelor de protecţie şi siguranţă pentru conductele de transport
gaz din Sistemul Naţional de Transport.
Centralizează la nivelul departamentului activitatea de urmărire specială în exploatare,
efectuată de exploatările teritoriale.
Întocmeşte şi actualizează hărţi geografice şi planuri cu traseele conductelor de transport
gaz şi a instalaţiilor aferente (staţii de protecţie catodică, staţii de comandă vane, staţii de
reglare-măsurare, staţii de comprimare gaze etc.).
Implementează şi dezvoltă Sistemul de evaluare al riscului (avand ca baza softurile ROAIMS
si UPG-analiza de risc pentru stabilirea distantelor de siguranta) pentru conductele de
transport gaze naturale aparţinând SNT.

3. SERVICIUL AVIZE CONSTRUCŢII ŞI ZONE DE PROTECŢIE CONDUCTE
1. Elaborează propuneri ŞI centralizează propunerile serviciilor/birouri din cadrul
departamentului, pe care le transmite Departamentului Proiectare şi Cercetare, în vederea
întocmirii programului de cercetare al societaţii.
2. Difuzează programul de cercetare aprobat serviciilor/birourilor din cadrul departamentului,
pentru punere în aplicare.
3. Propune soluţii tehnice pentru îmbunătăţirea activităţii şi dezvoltarea SNT.
4. Analizează şi propune soluţii tehnice privind modernizarea instalaţii lor tehnologice.
5. Participă la dezbaterile din cadrul comisiilor de elaborare a unor instrucţiuni, prescripţii
tehnice, norme, normative, standarde sau alte reglementări tehnice care vizează transportul
gazelor naturale.
6. Emite, în limita competenţelor, puncte de vedere pentru documentaţii (proiecte, studii de
fezabilitate, studii de soluţii) întocmite în baza condiţiilor din avizele de amplasament pe
care le înaintează spre avizare Consiliului Tehnice-Economic al societăţii.
7. Emite, la cerere, puncte de vedere privind documentaţiile tehnice care privesc activităţile de
dezvoltare, modernizare, reabilitare ş i mentenanţă a SNT.
8. Emite, la solicitarea Direcţiei Juridice sau a Departamentului Reglementări şi Formalităţi
Terenuri, puncte de vedere privind reclamaţii, expertize etc.
9. Asigură consultanţă şi asistenţă de specialitate solicitanţilor de informaţii şi avize.
1O. Redactează informaţii scrise de specialitate pentru persoane fizice şi juridice, care
intenţionează să construiască în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor
naturale.
11. Emite avize de amplasament persoanelor fizice şi juridice care intenţionează să construiască
în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale.
12. Înaintează Direcţiei Juridice în vederea soluţionării, situaţiile de neconformitate nerezolvate
de către exploatările teritoriale, împreună cu materialul probator necesar.
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13. Întocmeşte, către Agenţia Naţională de Resurse Minerale, Autoritatea Naţională de
Reglementare în Energie, organele de poliţie sau jandarmi, informări despre nerespectarea
condiţiilor de avizare şi ţine evidenţa acestora.
14. Întocmeşte rapoarte semestriale referitoare la lucrările de construire în zona de protecţie şi
siguranţă a conductelor magistrale de transpo rt gaze, pe ca re le aduce la cunoştinţă
conducerii departamentului în vederea stabilirii măsurilor care se impun, după caz.
15. Coordonează activitatea de emitere a avizelor de amplasament la nivel de exploatări
teritoriale.
16. Coordonează activitatea de urmă r ire a realizării lucrărilor de construire în zona de protecţie
şi siguranţă a conductelor magistrale de transport gaz, la nivel de exploatări teritoriale.
17. Participă la stabilirea unitaţilor de clasă de locaţie pentru conductele aflate în funcţiune.
18. Participă la actualizarea schemelor tehnologice pentru obiective/sisteme aparţinând SNT.
19. Furnizează date necesare elaborării hărţilor, cercetărilor, a proiectelor şi detaliilor de
execuţie pentru lucrările de dezvoltare tehnologică în domeniul activităţii specializate.
20. Ţine evidenţa avizelor C.T.E. eliberate de TRANSGAZ S.A., pentru uzul Departamentului
Exploatare şi Mentenanţă .
21. Primeşte, înaintează spre aprobare şi distribuie Notele de colaborare sosite de la
proiectanţi, referitoare la documentaţiile întocmite în baza condiţiilor din avizele de
amplasament.
22. Primeşte, înaintează spre aprobare şi distribuie Dispoziţiile de Şantier sosite de la
proiectanţi, referitoare la documentaţiile întocmite în baza condiţiilor din avizele de
amplasament.
23. Ţine evidenţa documentaţiilor întocmite în baza condiţiilor din avizele de amplasament,
avizate în cadrul C.T.E. al TRANSGAZ S.A., pe care le transmite spre urmărirea execuţiei
exploatărilor teritoriale şi Serviciului Evidenţă şi Evaluare Risc SNT pentru arhiva re.
SECŢIUNEA

24.1
DIRECŢIA

REABILITARE S.N.T.

Direcţia

Reabilitare SNT asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în cadrul TRANSGAZ S.A.
privind menţinerea în funcţionare în condiţii de siguranţă a obiectivelor SNT.
Direcţia Reabilitare SNT are atribuţii şi răspunde în următoarele domenii:
Planificarea lucrărilor şi serviciilor de mentenanţă
Urmărirea execuţiei lucrărilor şi serviciilor din Programul de Reparaţii, Reabilitări ŞI
Asigurarea Serviciilor de Mentenanţă
Asigurarea materialelor şi pieselor necesare desfăşurării activităţii de mentenanţă
Programarea şi executarea operaţiilor de curăţire a conductelor
Inspectarea şi diagnosticarea stării tehnice a conductelor
Coordonarea lucrărilor de reabilita re a SNT.

Principalele

atribuţii,

sarcini şi lucrări ale

entităţilor funcţionale

din cadrul direcţiei:

1. SERVICIUL PLANIFICARE MENTENANŢĂ
1. Elaborează şi fundamentează Programul anual de Reparaţii Reabilitări şi Asigurarea
Serviciilor de Mentenanţă (PRRASM).
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2. Întocmeşte ŞI supune aprobării actualizarea PRRASM în funcţie de modificările sau
priorităţile care apar pe parcursul derulării acestuia.
3. lnformează compartimentele implicate în derularea programului asupra aprobării,
modificării sau renunţării la unele prevederi din program.
4. Centralizează şi promovează documentaţiile de achiziţie pentru toate lucrările şi serviciile
din program (de la toate compartimentele solicitante din cadrul departamentului), către
compartimentele de specialitate din cadrul societăţii, după caz.
5. Elaborează specificaţii
tehnice
şi propuneri de achiziţii referitoare la dotarea cu
echipamente pentru conducte şi componentele acestora (specificaţii tehnice de produs,
caiete de sarcini), asigurarea cu prestaţii externe (contracte, servicii) şi gestionarea
contractelor de servicii pentru domenii care nu pot fi asigurate cu resurse interne.
6. Angajează activităţi de reparaţii executate (documente de iniţiere) cu Sucursala Mediaş în
cadrul organizării de mentenanţă programată şi intervenţii pentru situaţii neprevăzute
(neplanificate, cu execuţie în regim de urgenţă) .
7. Lansează şi gestionează documente de plată în aplicaţia informatică de specialitate (MAIS)
pentru toate contractele gestionate.
8. Elaborează rapoarte periodice şi excepţionale privitoare la activităţile gestionate (indicatorii
de performanţă, situaţii consumuri energetice, cheltuieli centralizate pentru prestaţii
externe etc.).
9. Elaborează şi actualizează documente/norme (proceduri şi instrucţiuni
de proces
mentenanţă, respectiv norme tehnice specifice - NTSM.C şi
NTSM.SRM)
care
reglementează
activităţile de mentenanţă a obiectivelor SNT gestionate (conducte şi
instalaţii tehnologice).
2. SERVICIUL MENTENANŢĂ INSTALAŢII TEHNOLOGICE
1. Urmăreşte şi coordonează implementarea la nivelul instalaţiilor tehnologice a Normelor
Tehnice Specifice SNT.
2. Monitorizează permanent parametrii şi orele de funcţionare, pentru toate grupurile de
comprimare aparţinând SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
3. Participă la efectuarea lucrărilor de mentenanţă, atunci când este cazul.
4. Întocmeşte Graficul Anual de Revizii şi Reparaţii pentru instalaţiile tehnologice.
5. Coordonează implementarea şi funcţionarea la nivel de utilizatori a aplicaţiilor informatice
specifice activităţii de mentenanţă.
6. Centralizează rapoartele, fişele de expertizare şi remediere (FERI) şi programele tehnologice
de execuţie (PTLM) la instalaţiile tehnologice, fişele de constatare şi procesele verbale de
recepţie la lucrările de revizii şi reparaţii la instalaţiile tehnolog ice şi le supune aprobării
conducerii direcţiei/departamentului .
7. Analizează propunerile privind necesarul de produse, lucrări şi servicii pentru activitatea de
mentenanţă a instalaţiilor tehnologice.
8. Gestionează şi urmăreşte derularea contractelor de servicii necesare asigurării mentenanţei
instalaţii lor tehnologice.
9. La solicitarea Departamentului Dezvoltare, de punere în funcţiune a obiectivelor la care sau finalizat şi recepţionat lucrările de execuţie, Departamentul Exploatare şi Mentenanţă
prin Serviciul Mentenanţă Instalaţii Tehnologice, transmite către Exploatarea Teritorială
acceptul de efectua re a probelor tehnologice în vederea punerii în funcţiune a obiectivulu i.
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1O. Departamentul Exploata re şi Mentenanţă, prin Serviciul Mentenanţă Instalaţii Tehnologice,
convoacă comisia de recepţie pe baza unui convocator scris, în care se precizează data,
locul şi ora recepţiei punerii în funcţiune, stabilind programul după care va fi efectuată
recepţia punerii în funcţiune a obiectivului.
11. Participă la probele tehnologice şi la recepţia echipamentelor reparate capital sau
achiziţionate prin lucrări de modernizare.
12. Analizează şi stabileşte măsurile de remedierea neconformităţilor constatate după probele
tehnologice la obiectivele ce urmează a fi puse în funcţiune.
13. Analizează şi întocmeşte specificaţii tehnice pentru achiziţi i de lucrări, bunuri şi servicii
necesare menţinerii în funcţiune în condiţii de siguranţă a instalaţiilor tehnologice.
14. Verifică respectarea termenelor din graficele de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii.
15. Urmăreşte comportarea în exploatare a principalelor piese de schimb sesizând furnizorii
asupra deficienţelor constatate.
16. Participă la elaborarea de norme/normative tehnice necesare exploatării în siguranţă a SNT.
17. Ţine evidenţa şi analizează accidentele tehnice apărute la instalaţiile tehnologice şi ia
măsuri operative pentru repunerea în funcţiune în condiţii de siguranţă.
18. Verifică aplicarea în cadrul instalaţiilor tehnologice a procedurilor SSM, a reglementărilor
ATEX şi a normativelor Ex în vigoare.
19. Asigură asistenţă tehnică de specialitate pentru instalaţi le de odorizare, inclusiv asigurarea
cu agent odorizant.
20. Întocmeşte programe pentru pregătirea condiţiilor de funcţionare pe perioada sezonului
rece.
21. Propune lucrări pentru PMDI, PRRASM, Utilaje Independente şi achiziţii produse.
2.1. BIROUL EVIDENŢĂ LUCRĂRI ŞI CONSUMURI TEHNOLOGICE SNT
1. Verifică calculul estimativ, respectiv final al cantităţilor de gaze naturale aferente lucrărilor
de relocare/protejare a conductelor de transport gaze naturale efectuate de către terţi.
2. Ţine evidenţa lucrărilor de relocare/protejare conducte efectuate de terţi.
3. Verifică calculul cantităţilor de gaze pierdute ca urmare a producerii unui accident tehnic,
întocmeşte informarea privind evenimentul şi o transmite către Comisia de verificare a
avariilor produse în SNT de terţi.
4. Centralizează la nivelul societăţii consumurile tehnologice localizate-determinate, respectiv
nelocalizate-estimate, conform Ordinul ANRE nr.115/04.07.2018 şi le raportează către
ANRE.
5. Centralizează la nivelul societăţii cantităţile de gaze naturale care nu se încadrează în
consumul tehnologic, conform Ordinul ANRE nr.115/04.07.2018.
6. Verifică calculul cantităţilor de gaze naturale pentru fiecare tip de consum tehnologic şi
asigură respectarea Metodologiei aprobate prin Ordinului ANRE nr.115/04.07.2018.
7. Monitorizează limitările şi întreruperile planificate şi neplanificate ale serviciului de
transport.
8. Calculează şi rapo rtează valorile indicatorilor de performanţă IP5, respectiv IP6, conform
Ordinul ANRE nr. 161/26.11.2015.
9. Ţine evidenţa lucrărilor programate şi neprogramate care pot afecta serviciul de transport
în punctele de intrare/ieşire în/din SNT şi publicarea acesteia pe site-ul TRANSGAZ S.A.,
conform prevederilor Ordinului ANRE nr.16/27.03.2013 privind aprobarea Codului reţelei
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pentru Sistemul Naţional de Transport al Gazelor Naturale, cu modificările şi completările
ulterioare.
1O. lnformează utilizatorii de reţea privind modificarea perioadelor planificate a lucrărilor
programate şi publicate pe site-ul societăţii.
11. Asigură secretariatul "Comitetului de coordonare a activităţilor menite să încadreze
consumurile tehnologice de gaze înregistrate în SNT în limitele aprobate".
12. Instruieşte intern a personalul responsabil din cadrul Exploatărilor Teritoriale, în vederea
aplicării corecte a procedurilor/instrucţiunilor ce decurg din actele normative sus
menţionate.

3. SERVICIUL DIAGNOSTICAREA CONDUCTELOR
1. Întocmeşte teme de proiectare pentru transformarea conductelor în conducte godevilabile.
2. Întocmeşte programul anual de curăţire interioară a conductelor prevăzute cu gări de
lansare/primire godevil în baza măsurătorilor de calitate a gazelor vehiculate.
3. Întocmeşte împreună cu ET-urile în cauză, programe de curăţire pentru fiecare conductă
inclusă în programul anual de curăţire interioară.
4. Urmăreşte îndeplinirea programului de curăţire interioară a conductelor, întocmeşte şi
evaluează rapoarte de curăţire pe baza informaţiilor primite din ET-uri.
5. Întocmeşte rapoarte/evidenţe cumulate, cu cantităţile de impurităţi lichide şi solide
eliminate din conducte.
6. Urmăreşte îndeplinirea programului de inspecţie interioară cu godevil (PIG) inteligent a
conductelor din S.N.T., în vederea diagnosticării interioare şi stabilirea zonelor nesigure ale
conductelor (zone corozive, defecte ale materialului tubular, etc.), urmărind reducerea
cheltuielilor de întreţinere prin stabilirea exactă a locurilor de intervenţie pentru asigurarea
exploatării conductelor în condiţii de siguranţă.
7. Întocmeşte programe anuale de inspecţie interioară a conductelor în vederea stabilirii stării
tehnice şi programarea reparaţiilor acestora.
8. Întocmeşte specificaţia tehnică pentru contractarea serviciului de inspecţie interioară.
9. Verifică rapoartele de diagnosticare, întocmite de către firma prestatoare a serviciului de
inspecţie interioară, primite în urma realizării inspecţiilor.
1O. Elaborează teme de proiectare pentru reparaţia propriu-zisă a conductelor în baza
rapoartelor de diagnosticare obţinute în urma inspecţiilor interioare cu PIG inteligent.
11 . Analizează şi întocmeşte puncte de vedere pentru proiectele tehnice realizate în baza
temelor de proiectare elaborate în cadrul serviciului.
12. Răspunde de buna funcţionare, folosirea raţională şi eficientă a aparaturii şi dotărilor din
cadrul serviciului, necesare activităţilor de curăţire şi inspecţie interioară a conductelor.
13. Întocmeşte necesarul pieselor de schimb, a aparaturii şi a materialelor pentru activităţile de
curăţire interioară a conductelor.
14. Verifică calitatea lucrărilor de montaj conducte şi instalaţii tehnologice, atât cele executate
de terţi cât şi în regie proprie de către Sucursala Mediaş, pentru pregătirea conductelor în
vederea godevilării acestora.
15. Participă la elaborarea instrucţiunilor proprii, a normelor interne din domeniul de activitate
şi urmăreşte aplicarea acestora în teritoriu.
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24.2

EXPLOATĂRI TERITORIALE
Exploatările

teritoriale sunt unităţi operative, organizate teritorial care asigură ansamblul de
activităţi necesare funcţionării obiectivelor SNT şi auxiliare din zona pe care o administrează
din punctul de vedere al procesului tehnologic de operare, transport şi mentenanţă a
sistemelor de conducte magistrale şi a instalaţiilor aferente.
Exploatările teritoriale sunt organizate în conformitate cu normele de structură aprobate de
Consiliul de Administraţie al TRANSGAZ S.A., ca unităţi fără personalitate juridică, autonomie
gestionară limitată, cu cont curent la bancă, un sistem de evidenţă tehnica-operativă
şi
conduc contabilitate proprie, încheind lunar balanţe de verificare a conturilor.
În exercitarea atribuţiilor ce le revin, exploatările teritoriale colaborează cu departamentele/
direcţiile şi compartimentele funcţionale din cadrul TRANSGAZ S.A. şi Sucursala Mediaş.
Exploatările teritoriale primesc din partea societăţii naţionale mijloace de bază, mijloace
materiale şi fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii în scopul realizării tuturor
atribuţiilor şi sarcinilor.
Exploatările teritoriale au sediu propriu şi structură organizatorică aprobată de Consiliul de
Administraţie al TRANSGAZ S.A., în cadrul căreia directorul exploatării teritorilale asigură
conducerea curentă a acesteia şi o reprezintă în raporturile cu persoanele juridice şi fizice în
baza competenţelor acordate.
Exploatările teritoriale asigură şi răspund de programarea, pregătirea şi realizarea activităţii de
operare şi mentenanţă a S.N.T., a instalaţiilor, echipamentelor şi obiectivelor aferente,
întreţinerea şi reparaţia acestora, prelucrarea automată a datelor şi alte prestări de servicii.
Exploatările teritoriale răspund în faţa conducerii TRANSGAZ S.A. de îndeplinirea tuturor
atribuţiilor, sarcinilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate în vederea realizării
obiectivelor cuprinse în Planul de Administrare al societăţii .
1. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV
1. Organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante existente la nivelul exploatării
teritoriale şi angajează personal, numai cu avizul Departamentului Organizare, Resurse
Umane şi aprobarea directorului general al societăţii.
2. Întocmeşte formele de angajare şi concediere pentru personalul din cadrul exploatării
teritoriale în conformitate cu prevederile legale, în vigoare, (legi, decizii, note interne, etc).
3. Propune spre aprobare Departamentului Organizare, Resurse Umane stabilirea/modificarea
drepturilor salariale pentru personalul exploatării teritoriale.
4. Face propuneri privind stabilirea/modificarea drepturilor salariale pentru funcţiile de:
director, inginer şet contabil şef, şef serviciu, şef sector, şef laborator, pe care le supune
spre avizare Departamentului Organizare, Resurse Umane în vederea aprobării de către
directorul general al societăţii.
5. Ţine evidenţa personalului din cadrul exploatării teritoriale, conform prevederilor legale.
6. Gestionează baza de date de resurse umane a personalului angajat în cadrul exploatării
teritoriale, în sistemul MAIS.
7. Gestionează baza de date din sistemul REVISAL (Registrul general de evidenţa a salariaţilor
în format electronic), asigură întreţinerea şi transmiterea acestora la Inspectoratul Teritorial
de Muncă pentru personalul angajat în cadrul exploatării teritoriale.
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8. Întocmeşte dosarul de personal al salariaţilor care cuprinde documentele specifice de la
angajare până la încetarea contractului ind ividual de muncă.
9. Întocmeşte şi depune la Casa de Pensii dosarele salariaţilor care îndeplinesc cond i ţiile
pentru pensionare.
1O. Ţine evidenţa dosarelor cu deducerile personale şi a persoanelor aflate în întreţinerea
salariaţilor.

de aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivelul TRANSGAZ
S.A., aplicabil.
12. Întocmeşte lunar statul de funcţii al exploatării în corelare cu organigrama aprobată, pe
care îl transmite spre avizare Departamentului Organizare, Resurse Umane, conform
procedurii de proces, în vigoare.
13. Ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate în cadrul exploatării.
14. Asigură salarizarea personalului pe baza nivelelor de salarizare stabilite de societate, cu
respectarea tuturor prevederilor legale.
15. Efectuează propuneri pentru personalul încadrat (existent) care urmează a fi cuprins în
diferite forme de recalificare/reconversie profesională şi specializare sau de perfecţionare
organizate de către Centrul de Instruire şi Formare Profesională al TRANSGAZ S.A. sau alte
unităţi de profil.
16. Participă împreună cu personalul cu funcţii de conducere din cadrul exploatării şi
Departamentul Organizare, Resurse Umane la întocmirea şi reactualizarea fişelor de post
pentru personalul exploatării, conform procedurii de proces aplicabile.
17. Întocmeşte foile de prezenţă lunară a personalului din cadrul exploatării şi verifică foile de
prezenţă lunară transmise de către sectoarele exploatării teritoriale.
18. Gestionează fişele de evaluare profesională a salariaţilor.
19. Întocmeşte planificarea anuală şi ţine evidenţa efectuării concediilor (de odihnă, medicale,
creşterea şi îngrijirea copilului, a concediilor suplimentare prevăzute în Contractul Colectiv
de Muncă etc.) pentru personalul exploatării teritoriale.
20. Asigură activitatea de primire, înregistrare, triere şi distribuire a corespondenţei.
21 . Organizează şi răspunde de activităţile de secretariat în cadrul exploatării teritoriale.
22. Răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea ŞI
evidenţa ştampilelor, sigiliilor.
23. Efectuează operaţiunile de expedierea corespondenţei şi a caietelor.
24. Întocmeşte ordinele de deplasare/delegare, şi după caz, asigură rezervarea locurilor de
cazare pentru personalul exploatării teritoriale aflat în delega re.
25. Răspunde de organizarea şi conservarea arhivei de la nivelul exploatării .
26. Organizează şi asigură efectuarea curaţeniei în birouri, spaţii de cazare, săli de protocol, săli
de şedinţe etc., din cadrul exploatării.
11.

Răspunde

2. COMPARTIMENTUL MEDIU, SITUAŢII DE URGENŢĂ, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ
a. în domeniul protecţiei mediului
1. Monitorizează şi răspunde de respectarea şi aplicarea cerinţelor legale şi de reglementare
aplicabile societăţii şi gestionează legislaţia de mediu.
2. Întocmeşte documentaţia de obţinere/revizuire a actelor de reglementare pentru toate
obiectivele Exploatării Teritoriale şi păstrează evidenţa acestora.
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Elaborează, fundamentează şi monitorizează

Programul Anual de Management de Mediu
aferent Exploatării Teritoriale şi raportează directorului Exploatării Teritoriale şi Serviciului
Managementul Mediului realizarea acestuia.
4. Efectuează inspecţii la toate instalaţiile şi echipamentele identificate ca surse potenţiale de
poluare în baza programului anual de inspecţii.
5. Monitorizează şi informează directorul Exploatării Teritoriale şi Serviciul Managementul
Mediului despre stadiul îndeplinirii planului de măsuri întocmit ca urmare a monitorizării
factorilor de mediu din cadrul Exploatării Teritoriale.
6. Participă la realizarea unor programe, studii şi analize pentru reducerea impactului
instalaţiilor de gaze naturale asupra mediului, verifică modul de aplicare şi realizarea
acestora.
7. Întocmeşte tematici de instruire privind legislaţia de protecţia mediului aplicabilă societăţii
şi realizează instruirea efectivă a angajaţilor implicaţi în diferite activităţi cu impact asupra
mediului.
8. Verifică respectarea de către societate a obligaţiilor de mediu din acordurile de mediu şi a
condiţiilor impuse de avizele de gospodărire a apelor pentru lucrările care se desfăşoară pe
teritoriul Exploatării Teritoriale.
9. Monitorizează cheltuielile de mediu, gestiunea deşeurilor, a substanţelor periculoase şi a
preparatelor chimice utilizate în cadrul Exploatării Teritoriale şi întocmeşte situaţii statistice
specifice pe care le transmite Serviciului Managementul Mediului şi autorităţilor în
domeniu.
1O. Întocmeşte şi întreţine baza de date cu contractele din domeniul protecţiei mediului pe
care le urmăreşte în cadrul Exploatării Teritoriale.
11. Efectuează analiza proiectelor aferente Exploatării Teritoriale, care sunt supuse CTE-ului,
verificând documentaţia din punct de vedere al obligaţiilor de mediu.
12. Întocmeşte şi actualizează registrele cu aspectele de mediu ale Exploatării Teritoriale.
13. Însoteşte organele de control ale autorităţii de mediu la obiectivele din cadrul Exploatării
Teritoriale şi răspunde de realizarea măsurilor stabilite cu ocazia inspecţiei.
b. în domeniul situaţiilor de urgenţă
1. Organizează şi răspunde de activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi
PSI) din cadrul Exploatării Teritoriale, conform prevederilor legale în vigoare.
2. Întocmeşte şi aplică documentele specifice situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi PSI).
3. Întocmeşte tematici de instruire privind situaţiile de urgenţă, asigură instruirea personalului
din cadrul Exploatării Teritoriale şi controlează prin testare însuşirea cunoştinţelor, conform
normativelor în vigoare.
4. Controlează activitatea din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă şi PSI la toate punctele
de lucru şi la sediile sectoarelor din cadrul Exploatării Teritoriale.
5. Întocmeşte rapoarte şi informări cu privire la domeniul situaţiilor de urgenţă, conform
prevederilor legale în vigoare.
6. Asigură şi urmăreşte dotarea punctelor de lucru cu echipamente şi materiale şi instrucţiuni
de prevenire şi stingere a incendiilor, plăcuţe averizoare etc.
7. Identifică şi evaluează riscurile de incendiu în cadrul Exploatării Teritoriale şi prezintă
conducerii exploatării situaţia şi măsurile necesare a fi luate în caz de incendiu.
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8. Întocmeşte planurile de intervenţie şi planurile de evacuare pentru obiectivele din cadrul
Exploatării Teritoriale.
9. Prezintă conducerii Exploatării Teritoriale, anual sau ori de câte ori situaţia impune, raportul
de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor.
1O. Asigură întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform
prevederilor legale, şi asigură că toţi lucratorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui.
11. Propune dotarea şi menţinerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecţie civilă.
12. Pune la dispoziţia organelor de control documentele solicitate, participă împreună la
efectuarea controalelor pe linie de protecţie civilă şi PSI şi urmăreşte eliminarea
deficienţelor constatate.
13. Monitorizează activitatea de pază şi colaborează cu firmele care asigură paza obiectivelor
pentru securizarea acestora.

c. în domeniul

sănătăţii şi securităţii

în

muncă

de activitatea privind securitatea şi sănătatea în muncă din cadrul Exploatărilor
Teritoriale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
2. Identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de
muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă
şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru din cadrul Exploatării Teritoriale.
3. Elaborează, monitorizează şi actualizează Planul de prevenire şi protecţie şi Planul de
avertizare pentru Exploatarea Teritorială.
4. Verifică însuşirea, aplicarea şi respectarea de către toţi salariaţii exploatării teritoriale a
măsurilor prevăzute în Planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a
atribuţiilor şi responsabilităţi lor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă .
5. Coordonează redactarea documentată a instrucţiunilor proprii de protecţia muncii şi
difuzează tematici pentru toate fazele de instruire, asigură informarea şi instruirea
angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verifică însuşirea şi aplicarea de
către lucrători a informaţiilor primite.
6. Monitorizează evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute de legislaţia în vigoare şi
asigură semnalizarea corespunzătoare.
7. Gestionează evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare,
precum şi a posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii,
necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic.
8. Monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură
şi controt precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor
în mediul de muncă .
9. Efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a directorului
Exploatării Teritoriale asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru
remedierea acestora.
1O. Avizează şi centralizează propunerile conducătorilor locurilor de muncă privind dotarea
angajaţilor din cadrul exploatării cu echipament individual de protecţie şi verifică modul de
depozitare şi utilizare a acestuia.
11 . Participă la cercetarea evenimentelor de muncă conform competenţelor prevăzute de
legislaţia în vigoare.
1.

Răspunde
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12. Întocmeşte evidenţele privind comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea
accidentelor de muncă, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale
şi a bolilor legate de profesie, conform competenţelor prevăzute de legislaţia în vigoare.
13. Elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din Exploatarea
Teritorială, în conformitate cu prevederile din legislaţie.
14. Urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de
control şi al cercetării evenimentelor şi raportează către ITM modul de implementare.
15. Colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi
protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi
protecţie.

16. Colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe
angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în

ai/ale
acelaşi

altor
loc de

muncă.

de supraveghere a stării de sănătate a lucrătorilor şi
activităţilor de instruire privind acordarea primului ajutor la locurile de muncă .
18. Asigură organizarea şi funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM)
la nivelul Exploatării Teritoriale.
17.

Urmăreşte desfăşurarea activităţilor

3. COMPARTIMENTUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI TELECOMUNICAŢII
a. în domeniul tehnologiei informaţiei
1. Asigură întreţinerea şi exploatarea produselor program şi a infrastructurii ·sistemului
informatic al exploatării teritoriale.
2. Execută prelucrări de date pe echipamentele de calcul din dotare urmărind utilizarea
eficientă a acestora, conform normativelor stabilite şi aprobate de societatea naţională .
3. Primeşte, verifică, recepţionează, prelucrează şi evidenţiază documentele şi suporţii de
intrare la echipamentele de calcul.
4. Execută pregătirea şi controlul datelor prin transpunerea lor de pe documente pe suporţi
de intrare la echipamentele de calcul.
5. Stabileşte necesarul de software, acordă asistenţă de specialitate la implementarea şi
exploatarea aplicaţiilor.
6. Exploatează reţelele de calculatoare şi gestionează transmisiile de date din cadrul
exploatării teritoriale.
7. Asigură păstrarea securităţii datelor.
8. Propune dotarea cu licenţe pentru toate produsele - program utilizate în cadrul exploatării
teritoriale.
9. Răspunde de activitatea de întreţinere aplicaţii şi echipamente de tehnică de calcul.
1O. Răspunde de întocmirea necesarului periodic de materiale consuma bile pentru tehnica de
calcul.
11. Gestionează materialele consumabile necesare bunei funcţionări a echipamentelor.
12. Asigură asistenţa tehnică hardware şi software la solicitarea utilizatorilor.
13. Execută periodic şi păstrează salvările documentelor utilizatorilor.
14. Elaborează propuneri privind programul de reparaţii şi necesarul pentru tehnica de calcul.
15. Urmareşte respectarea Regulamentului de utilizare a sistemului informatic.
16. Răspunde de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de bază şi preluarea acestora
de către autorităţile competente.
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activităţii

de
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telecomunicaţii

Asigură

supravegherea, verificarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de
telecomunicaţii aflate în dotarea exploatării teritoriale cu respectarea normelor în vigoare.
Verifică zilnic starea sistemului de telecomunicaţii, propune măsurile tehnice şi
organizatorice ce trebuiesc luate în vederea înlăturării deranjamentelor şi urmăresc
executarea lor.
Întocmeşte, pe baza constatărilor din teren, propuneri pentru reparaţii capitale. Asigură
asistenţa tehnică în timpul executării acestor lucrări .
Participă la întocmirea datelor program sau temelor de proiectare pentru lucrările de
investiţii şi reparaţii capitale din domeniul telecomunicaţiilor. Colaborează în acest scop cu
compartimentele de specialitate din cadrul societăţii.
Participă la recepţia lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale specifice activităţii de
telecomunicaţii.

de respectarea legislaţiei în vigoare privind exploatarea şi întreţinerea
echipamentelor de telecomunicaţii din patrimoniu.
7. Verifică zilnic starea funcţionării echipamentelor de teletransmisii date şi a echipamentelor
SCADA, propun măsurile tehnice necesare a fi efectuate în vederea înlăturării
deranjamentelor şi urmăresc executarea acestora.
8. Monitorizează funcţionarea tuturor echipamentelor şi instalaţiilor ce deservesc sistemul de
radiocomunicatii.
9. Achiziţionează datele din teren referitoare la sistemul radio (cu ocazia modificării sau
reautorizării reţelelor radio), pe baza cărora se întocmeşte documentaţia pentru obţinerea
autorizaţiei de funcţionare, a licenţei precum şi a certificatelor restrânse şi generale de
operator, emise de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
6.

Răspunde

Comunicaţii.

1O. Întocmeşte şi urmăreşte documentele necesare (referate, planuri, puncte de vedere etc.) şi
ţine evidenta circuitelor închiriate date în folosinţă, urmărindu-se funcţionarea şi plata lor.
4. LABORATORUL DE METROLOGIE

ŞI

ANALIZE GAZE

Este coordonat metodologie de către Serviciu/Instrumentaţie şi Echipamente - Direcţia Măsurare,
Calitate Gaze Naturale - Departament Operare În privinţa Întreţinerii şi verificării sistemelor de
măsurare a cantităţi/ar de gaze naturale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asigură funcţionarea

în parametrii optimi a sistemelor de măsurare destinate măsurării
comerciale şi tehnologice a cantităţilor de gaze naturale din cadrul exploatării teritoriale.
Păstrează evidenţa sistemelor de măsurare şi a aparaturii de laborator şi portabile din
cadrul exploatării teritoriale.
Asigură verificarea metrologică periodică a aparatelor şi sistemelor de măsurare din cadrul
exploatării teritoriale.
Răspunde de încadrarea sistemelor de măsurare în standardele în vigoare şi în alte acte
normative.
Răspunde de menţinerea în stare bună de funcţionare a sistemelor de măsurare a
cantităţilor de gaze din cadrul exploatării teritoriale.
Răspunde de activitatea de măsurare a cantităţilor de gaze în unităţi de volum şi de
energie, prin intermediul tuturor sistemelor de măsurare din cadrul exploatării teritoriale.
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propuneri privind modernizarea instalaţiilor de măsurare a cantităţilor de gaze
naturale, pe care le transmite Departamentului Exploatare şi Mentenanţă şi Direcţiei
Măsurare, Calitate Gaze Naturale.
8. Răspunde de respectarea condiţiilor de montaj a unor noi sisteme de măsurare la
primiri/predari şi în interiorul SNT.
9. Participă la analize şi întocmeşte prin colaborare cu Direcţia Măsu rare, Calitate Gaze
Naturale răspunsuri referitoare la reclamaţiile unităţilor utilizatoare de gaze naturale pe
linia măsurării gazelor naturale.
1O. Răspunde de efectuarea încercărilor şi verificărilor echipamentelor de măsurare care se
realizează în cadrul laboratorului.
11. Asigură legatură cu organele Biroului Român de Metrologie Legală (B.R.M.L.) privind
verificarea şi controlul aparatelor de măsurare .
12. Colaborează cu organele B.R.M.L. în vederea respectării legislaţiei metrologice în vigoare.
13. Colaborează la elaborarea procedurilor specifice activităţii de metrologie şi analize gaze.
14. Asigură respectarea sistemului de management al calităţii implementat în cadrul
laboratorului.
15. Întocmeşte necesarul de materiale şi echipamente necesare desfăşurării activităţii.
16. Întocmeşte raportul lunar privind starea tehnică a sistemelor de măsurare a cantităţilor de
gaze naturale şi a aparatelor din dotarea exploatărilo r teritoriale şi îl transmite Seviciului
Instrumentaţie şi Echipamente din cadrul Departamentului Operare.
17. Răspunde de efectuarea analizelor cromatografice a gazelor naturale în punctele de intrare
şi ieşire din SNT în vederea determinării compoziţiei chimice a acestora, conform
standardelor în vigoare.
18. Răspunde de efectuarea analizelor cromatografice a gazelor naturale pentru punctele de
intrare şi ieşire din SNT urmărind îndeplinirea cerinţelor minime de calitate a gazelor
prevăzute de legislaţia în vigoare (compoziţie, punct de rouă - apă, punct de rouă
hidrocarburi etc. ) şi emite buletine de analiză cromatografică pe care le transmite
Serviciului Calitate şi Analiză Gaze din cadrul Departamentului Operare şi sectoarelor
exploatărilor teritoriale.
19. Răspunde de funcţionarea corespunzătoare a gaz cromatografelor de linie şi analizoarelor
de linie de punct de rouă hidrocarburi şi de colectarea lunară a jurnalelor de înregistrări din
acestea, privind compoziţia, punctul de rouă-hidrocarburi, alarme, evenimente.
20. Monitorizează, răspunde de colectare date PCS (putere calorifică superioară) şi de
transmiterea lor la Serviciul Calitate şi Analiză Gaze, zilnic, în punctele de determinare ale
acestora .
21. Analizează şi propune periodic necesarul de gaz etalon şi heliu pentru gazcromatografele
de linie şi de laborator şi necesarul de azot şi gaz etalon pentru analizoarele de punct de
7.

Elaborează

rouă-hidrocarbur i .

22. Răspunde de securitatea procesului de determinare a cantităţilor de gaze naturale pentru
toate punctele de măsurare comercială şi tehnologică din SNT.
23. Răspunde de asigurarea calităţii corespunzătoare a gazelor naturale livrate consumatorilor
privind odorizarea acestora, conform legislaţiei în vigoare.
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5. COMPARTIMENTUL MENTENANŢĂ INSTALAŢII SNT
1. Programează şi organizează activitatea de mentenanţă a

exploatării

teritoriale, prin
cumularea şi centralizarea datelor de la sectoare, prelucrarea acestora şi pregătirea
propunerilor de reparaţii reabilitări şi revizii ale obiectivelor SNT (conducte şi instalaţii
tehnologice) din aria de administrare a exploatării teritoriale.
2. Răspunde de menţinerea în stare de funcţionare a capacităţilor de transport gaze din
Sistemul Naţional de Transport şi a instalaţiilor auxiliare acestuia din aria de administra re a
exploatării teritoriale, la parametrii de operare nominali.
3. Planifică lucrările de revizii şi reparaţii la conducte, instalaţii tehnologice, utilaje şi instalaţii
mecano-energetice- automatizare, din dotarea exploatării teritoriale.
4. Documentează intervenţiile operative pentru situaţia producerii unor evenimente
neprevăzute la obiectivele SNT (incident sau anomalie cu risc de transformare in incident),
documentează modul de soluţionare (provizorie sau definitivă) asigurând continuitatea
procedeului paleativ până la soluţionarea definitivă. Utilizează la nivelul exploatării
teritoriale aplicaţia informatică de gestiune a mentenanţei IBM Maxime şi contribuie la
dezvoltarea acesteia.
5. Asigură activitatea prevazută pentru
responsabilităţiile
reglementate (RSVTI ,RTS,
energetic) cu tot ceea de este prevăzut în normele tehnice (instalaţii de ridicat, instalaţii sub
presiune, tehnologii şi competenţe de sudare, instalaţii de resort electro-energetic) pentru
echipamentele şi utilajele supuse regimului reglementat.
6. Face propuneri de dotări noi şi/sau înlocuirea instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi
utilajelor perimate fizic şi moral, însoţite de justificarea tehnică şi economică necesară
documentării în programele specifice.
7. Elaborează specificaţii şi caiete de sarcini pentru lucrări, servicii sau produse solicitate de
exploatarea teritorială şi aprobate în programele bugetate ale societăţii (PMDI, PRRASM,
PAAP).
8. Organizează şi efectuează cu forţe proprii sau prin unităţi specializate dezmembrarea
utilajelor casate, sortarea materialelor, recuperarea pieselor de recondiţionat, precum şi
valorificarea sortimentelor de materiale rezultate în urma dezmembrării fondurilor fixe.
9. Aplică normativele tehnice privind exploatarea, întreţinerea, repararea mijloacelor fixe şi fac
propuneri privind elaborarea şi îmbunătăţirea acestor normative.
1O. Organizează şi actua l izează evidenţa utilajelor din dotare, efectuând placa rea sau
inscripţionarea acestora cu numere de inventar.
11. Furnizează date necesare elaborării hărţilor, cercetărilor, proiectelor şi detaliilor de execuţie
pentru studii, expertize, lucrări de dezvoltare tehnologică din domeniul de resort
mentenanţă .

12. Elaborează propuneri pentru teme de cercetare, proiectare, sistematizare, reconsiderare a
unor obiective instalaţii sau echipamente din sfera de preocupare a compartimentului.
13. Furnizează informaţii privind starea tehnică a obiectivelor în vederea întocmirii analizelor de
nsc.
14. Urmăreşte comportarea în exploatare pe perioada de garanţie a tronsoanelor de conductă,
S.R.M.-urilor, S.C.V-urilor, întocmeşte informări în vederea recepţiei finale, pe care le
transmite Direcţiei Reabilitare S.N.T.
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în exploatare noile capacităţi puse în funcţiune, întocmeşte rapoarte de
exploatare pentru acestea, pe care le transmite Departamentului Dezvoltare în vederea
efectuării recepţii lor definitive.
16. Monitorizează lucrările de construcţii ilicite în zona de protecţie şi siguranţă a conductelor
prin analiza rapoartelor activităţii de supraveghere şi întreţinere a conductelor.
17. Centralizează informaţiile primite de la sectoare şi calculează pe baza acestora valorile
principalilor indicatori de performanţă (s i guranţă) ai obiectivelor SNT din zona administrată,
comunicând periodic valorile acestora departamentului coordonator.
18. Pregăteşte şi promovează spre contractare necesarul de utilităţi (energie electrică,
combustibil, apă etc.) necesare proceselor tehnologice cu unităţile furnizoare, pe baza
competentelor aprobate de TRANSGAZ S.A.
19. Urmăreşte on line parametrii din sistemul SCADA, apariţia alarmelor şi informează
persoanle responsabile -dispecer/personal executiv din cadrul exploatării teritoriale cu
privire la aceaste aspecte.
20. Monitorizează continuu datele furnizate din sistemul SCADA cu privire la funcţionarea,
încadrarea în parametrii tehnici stabiliţi pentru obiectivele SNT din cadrul exploatării
teritoriale.
21. Urmăreşte desfăşurarea programului de curăţire şi investigare conducte cu dispozitive
destinate acestor activităţi .
22. Efectuează în baza foilor de manevră/dispoziţie DNG, acţiunile necesare în vederea
manevrării de la distanţă a robineţilor din NT/SMG/SRM şi de pe traseul conductelor din
cadrul exploatării teritoriale.
23. Colectează date de consum (cantităţi de gaze măsurate în SRM, SM, NT) din ET şi le
transmite la Serviciul Transport Gaze Naturale.
24. Urmăreşte continuitatea livrărilor de gaze către beneficiari, la parametri contractaţi.
25. Urmă reşte realizarea manevrelor prevăzute în foile de manevră şi info r mează dispecerul de
efectuarea acestora.
26. Urmăreşte remedierea defectelor şi a lucrărilor programate la obiectivele SNT din cadrul
exploatării teritoriale.
27. Consemnează în registrul de activitate informaţii privind: manevre în SNT conform foii de
manevră, lucrări efectuate în sistem, apariţia alarmelor şi a situaţiilor neprevăzute, modul de
rezolvare a acestora.
28. lnformează conducerea exploatării teritoriale asupra oricăror evenimente apărute în SNT
din punct de vedere al încadrării în domeniul optim al parametrilor de operare la toate
obiectivele SNT.
29. Întocmeşte zilnic raportul activităţii.
30. Modifică/configurează limitele de alarmare din Sistemul SCADA.
31. Generează rapoarte şi grafice ale parametrilor monitorizaţi de Sistemul SCADA.
15.

Urmăreşte

6. COMPARTIMENTUL DIAGNOSTICARE ŞI PROTECŢIE CATODICĂ

a. diagnosticare conducte
1.

Participă

la activităţile de curaţire interioară şi inspecţie interioara cu PIG-ul inteligent a
conductelor magistrale de gaze naturale aflate pe raza exploatării teritoriale.

SNTGN ''TRANSGAZ" S.A.

211

1-

REGULAMENT DE ORGANIZARE

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Participă

şi colaborează

cu Serviciul Diagnosticarea Conductelor şi Serviciul Protecţie
Catodică din cadrul Departamentului Exploatare şi Mentenanţă pentru buna desfăşurare a
activităţilor de curaţi re şi diagnosticare conducte pe raza exploatării teritoriale.
Colaborează cu Serviciul Diagnosticarea Conductelor din cadrul Departamentului
Exploatare şi Mentenanţă la:
- întocmirea programelor de curaţire interioară a conductelor aflate pe raza exploatării
teritoriale;
- îndeplinirea programului de măsurători intensive pentru diagnosticarea materialului
tubular al conductelor aflate pe raza exploatării teritoriale în vederea evaluării
integrităţii conductelor.
Urmăreşte aplicarea pe raza exploatării teritoriale a instrucţiunilor proprii, a normelor
interne şi a standardelor de firmă din domeniul de activitate.
Execută măsurători intensive de potenţial şi DCVG pentru evaluarea directă a coroziunilor
exterioare (ECDA) pentru conductele aflate pe raza exploatării teritoriale.
Colaborează cu Serviciul Diagnosticarea Conductelor din cadrul Departamentului Exploatare
şi Mentenanţă şi transmite informaţii pentru reactualizarea fişelor defectelor remediate în
vederea reevaluării presiunilor maxime de operare.
Întocmeşte şi transmite Serviciului Diagnosticarea Conductelor din cadrul Departamentului
Exploatare şi Mentenanţă, rapoarte trimestriale şi anuale privind activitatea desfăşurată în
domeniul curăţirii şi inspecţiei conductelor aflate pe raza exploatării teritoriale.

b.

protecţie catodică

1.

Participă

şi

colaborează

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

împreună

cu compartimentele de specialitate la realizarea

de protecţie catodică".
Execută măsurători în teren pentru îndeplinirea programului de măsurători intensive de
potenţial pe conductele aflate pe raza exploatării teritoriale în vederea stabilirii eficacităţii
protecţiei catodice şi a determinării stării izolaţiei anticorozive a conductelor.
Întocmeşte rapoartele de diagnosticare a stării izolaţiei exterioare a conductelor pe baza
măsurătorilor intensive de potenţial pe care le transmite Serviciului Protecţie Catodică.
Asigură buna funcţionare a sistemului de protecţie anticorozivă activă aferentă sistemului
de conducte aflate pe raza exploatării teritoriale.
Răspunde de buna funcţionare, folosirea raţională şi eficientă a autolaboratorului de
măsurare a eficacităţii protecţiei catodice şi determinarea de la suprafaţa solului a stării
izolaţiei conductelor aflate pe raza exploatarii teritoriale.
Participă la realizarea programului anual de reabilitare a SPC-urilor aferente conductelor
aflate pe raza exploatării teritoriale.
Participă la activitatea de control calitativ al lucrărilor de izolare conducte (lucrări efectuate
de firme specializate) aflate pe raza exploatării teritoriale.
Furnizează date şi informaţii către Serviciul Protecţie Catodică din cadrul Departamentului
Exploatare şi Mentenanţă în vederea întocmirii temelor de proiectare a instalaţiilor de
protecţie catodică noi şi reabilitare a celor existente pentru conductele aflate pe raza
exploatării teritoriale.
Întocmeşte necesarul de aparatură, piese de schimb şi materiale specifice activităţilor de
protecţie catodică şi măsurători intensive de potenţial.
"Programului de

2.
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1O. Întocmeşte şi transmite către Serviciul Protecţie Catodică din cadrul Departamentului
Exploatare şi Mentenanţă raportarea lunară şi anuală privind funcţionarea staţiilor de
protecţie catodică aflate pe raza exploatării teritoriale.
11. Răspunde de:
- întocmirea şi transmiterea către Serviciul Protecţie Catodică din cadrul Departamentului
Exploatare şi Mentenanţă a diagramelor de potenţial pe conductele aflate pe raza
exploatării teritoriale;
- transmiterea către Serviciul Protecţie Catodică din cadrul Departamentului Exploatare şi
Mentenanţă a propunerilor care stau la baza întocmirii programului anual de măsurători
intensive pe conductele aflate în patrimoniul TRANSGAZ S.A.;
- verificarea stării tehnice a staţiilor de protecţie catodică, a modului de efectuare a
operaţiilor de întreţinere, revizii şi reparaţii şi stabileşte în colaborare cu Serviciul
Protecţie Catodică din cadrul Departamentului Exploatare şi Mentenanţă, modul de
înlăturare a eventualelor deficienţe.
12. Desfăşoară activităţi specifice pe raza exploatării teritoriale în conformitate cu "Normele
tehnice specifice SNT privitoare la mentenanţa componentelor sistemului de protecţie
catodică a conductelor-SPC".
7. COMPARTIMENTUL ENERGETIC, AUTOMATIZĂRI, SCADA, TELECOMUNICAŢII

Activitatea Compartimentului Energetic, Automatizări, SCADA, Telecomunicaţii este coordonată
tehnic de către Departamentul Energetic, Automatizări şi SCADA, prin serviciile de specialitate.
colectarea, evidenţa şi urmărirea consumurilor energetice lunare din zona de
activitate a ET -ului.
2. Participă la implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de
Management Energetic, la nivelul exploatării teritoriale.
3. Analizează consumurile energetice, echipamentele cosumatoare şi procesul tehnologic şi
propune, după caz, soluţii pentru creşterea eficienţei energetice.
4. Asigură menţinerea în parametrii de funcţionare şi siguranţă a echipamentelor/instalaţiilor
electroenergetice (instalaţii de utilizare şi echipamente).
5. Asigură menţinerea în parametrii de funcţionare şi siguranţă a echipamentelor/instalaţiilor
termoenergetice (instalaţii de utilizare şi echipamente).
6. Participă şi supraveghează activitatea echipelor de mentenanţă cu forţe proprii sau prin
contracte cu terţii .
7. Urmăreşte ca obiectivele SNT să fie atestate pentru a funcţiona conform prevederilor legale
din punct de vedere .al pericolului la explozie (zone Ex).
8. Coordonează şi urmăreste activitatea de mentenanţă şi inspecţie realizată cu forţe proprii
sau terţi şi completarea înscrisurilor necesare.
9. Colaborează cu serviciile şi birourile din cadrul DEAS pentru activitatea de mentenanţă,
modernizare şi investiţii noi.
1O. Urmăreşte şi verifică buna funcţionare a sistemelor de automatizare şi SCADA, precum şi a
sistemelor de alimentare cu energie electrică ale acestora.
11 . Participă la elaborarea ghidului de automatizare locală şi a modului de integrare a acestuia
cu nivelele ierarhice superioare la nivel de SNT, cu sprijinul entităţilor organizatorice
specializate existente la nivelul societăţii .
1.

Asigură
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care apar în sistemele de automatizare şi
SCADA, precum şi în sistemele de alimentare cu energie electrică ale acestora şi întocmeşte
materiale suport pentru identificarea soluţiilor de remediere a deficienţelor apărute în
colaborare şi cu sprijinul entităţilor organizatorice specializate existente la nivelul societăţii.
13. Defineşte împreună cu entităţile organizatorice de specialitate din cadrul societăţii
specificaţiile tehnice în vederea asigurării compatibilităţii acţionărilor electrice, a sistemelor
de automatizare/comandă/supervizare, a sistemelor de măsurare, a sistemelor automate de
odorizare, a sistemelor de analiză calitate gaz etc., între ele şi/sau cu sistemul SCADA.
14. Participă, în colaborare cu entităţile organizatorice specializate din cadrul societăţii, la
elaborarea documentaţiilor de exploatare şi mentenanţă pentru sistemele de automatizare
şi SCADA, precum şi pentru sistemele de alimentare cu energie electrică ale acestora.
15. Participă la activităţile care au ca scop retehnologizarea sistemelor de automatizare şi
SCADA, precum şi a sistemelor de alimentare cu energie electrică ale acestora sau
extinderea acestora către noi funcţionalităţi.
16. Asigură supravegherea pe şantier, în colaborare cu diriginţii de şantier nominalizaţi, a
lucrărilor de implementare pentru sistemele de automatizare şi SCADA, precum şi pentru
sistemele de alimentare cu energie electrică ale acestora.
17. Participă la recepţionarea lucrărilor executate pentru sistemele de automatizare şi SCADA,
precum şi pentru sistemele de alimentare cu energie electrică ale acestora.
18. Participă la întreţinerea şi/sau dezvoltarea sistemului SCADA la nivelul Exploatărilor
Teritoriale:
a. verifică funcţionalitatea echipamentelor SCADA în vederea asigurării preluării datelor
tehnologice din cadrul instalaţiilor tehnologice ale SNT (calculatoare de debit,
convertoare de volum, centrale automate ale sistemelor de odorizare etc.);
b. raportează existenţa unor eventuale comunicaţii defectuoase generate de către
alterarea funcţionalităţii echipamentelor, în relaţia cu echipamentul RTU-SCADA;
c. monitorizează alimentările cu energie electrică a Tablourilor de Automatizare (TA)
SCADA.
19. Participă activ alături de personalul specializat din TRANSGAZ S.A. la procedura privind
conectarea de noi echipamente la nivelul sistemului SCADA (ex. convertoare de volum,
sisteme de odorizare etc.).
20. Participă nemijlocit alături de personalul specializat din cadrul direcţiei la executarea
testelor de acceptanţă/verificare la locaţie ale sistemului SCADA.
21. Urmăreşte lucrările executate în perioada de garanţie/mentenanţă la sistemele de
automatizare şi SCADA precum şi la sistemele de alimentare cu energie electrică ale
acestora.
22. Urmăreşte şi participă activ la orice lucrări de dezvoltare/extindere/diagnosticare a
sistemelor de automatizare şi SCADA, precum şi a sistemelor de alimentare cu energie
electrică ale acestora la nivelul locaţiilor fizice SNT din Exploatările Teritoriale de care
12.

Identifică

ŞI FUNCŢIONARE

deficienţele/defectele/problemele

aparţine.

23. Asigură

mentenanţa

sistemului de telecomunicaţii aflat în dotarea Exploatării Teritoriale
(radiocomunicaţii, comutaţie, piloni, balizaj, electroalimentare).
24. Asigură reprezentarea TRANSGAZ S.A. în relaţia cu Ancom, răspunde de respectarea
parametrilor din autorizaţii şi respectă deciziile Ancom privind autorizarea persoanelor care
utilizează staţiile radio.
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25. Colaboareză cu ceilalţi responsabili din cadrul ET -uri lor pentru organizarea
reţelei de telecomunicaţii.

şi funcţionarea

8. COMPARTIMENTUL URMĂRIRE EXECUŢIE LUCRĂRI
1. Urmăreşte comportarea construcţiilor aflate în exploatare şi a intervenţiilor efectuate în
timp asupra acestora (lucrări de reparaţii curente, reparaţii capitale, modernizări, reabilitări).
2. Urmăreşte derularea contractelor de lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiţii,
reparaţii, reabilitări conform documentaţiei tehnice, a autorizaţiei de construire, a graficului
de execuţie, în baza limitelor de competenţă acordate şi urmăreşte modul de soluţionare a
eventualelor rapoarte de neconformitate şi neconcordanţe apărute pe parcursul execuţiei
lucrărilor.

3.

Participă

din partea beneficiarului împreună cu responsabilul de lucrare la "Predareaprimirea amplasamentului" obiectivelor aflate în derulare în baza contractelor de execuţie
lucrări.

4. Verifică conformitatea situaţiilor de lucrări cu stadiul fizic din teren, respectiv încadrarea în
condiţiile contractuale şi admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de
vedere calitativ şi cantitativ. Prezintă un raport săptămânal responsabilului de lucrare din
cadrul Departamentului Dezvoltare sau Departamentul Exploatare şi Mentenanţă.
5. Transmite responsabilului de lucrare sesizările proprii pentru informare şi soluţionare,
precum şi ale altor participanţi la realizarea construcţiei privind neconformităţile şi
neconcordanţele apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor.
6. Urmăreşte respectarea programului de asigurare a calităţii la executant.
7. Participă din partea beneficiarului la fazele determinante în conformitate cu programul de
control şi semnează procesul verbal cu Inspectoratul de Stat în Construcţii .
8. Răspunde de întocmirea cărţii tehnice a construcţiei, respectiv cap.B - Documentaţia
privind execuţia.
9. Participă la recepţionarea obiectivelor cuprinse în Programul de modernizare şi dezvoltare,
Programul de reparaţii şi reabilitare a SNT, pune la dispoziţia membrilor comisiei de
recepţie documentele doveditoare ale activităţii de urmărire şi asigurare a calităţii pe timpul
derulării execuţiei lucrărilor, alte documente şi documentaţii elaborate conform legislaţiei în
v1goare.
1O. Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de recepţie,
transmite o notificare cu privire la deficienţele care au apărut în perioada de garanţie şi pe
care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat
nerespectării clauzelor contractuale de către executant.
11. Furnizează date privind elaborarea studiilor, a proiectelor şi detaliilor de execuţie pentru
lucrări de dezvoltare tehnologică în domeniul activităţii specifice.
12. Urmăreşte încadrarea în termene a tuturor lucrărilor de investiţii şi a dotărilor.
9. COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE-TRANSPORT
1. Asigură recepţionarea produselor aprovizionate şi se preocupă de rezolvarea eventualelor
diferenţe cantitative sau calitative a căror răspundere o are furnizorul, cărăuşul sau
delegatul.
2. Răspunde de organizarea gestiunilor, evidenţa primară, circuitul documentelor, securitatea
locurilor de depozitare şi inventarierile periodice.
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aprovizionarea tehnica-materială a exploatării teritoriale pe baza contractelor
perfectate de către TRANSGAZ S.A.
4. Planifică şi întocmeşte programul zilnic al deplasărilor autovehiculelor conform necesităţilor
stabilite de conducerea exploatării teritoriale.
5. Monitorizează activitatea autovehiculelor zilnic cu ajutorul programului informatic GPS
3.

Asigură

achiziţionat.

6. Gestionează foile de parcurs în conformitate cu activitatea zilnică programată a
autovehiculelor, de la emiterea lor până la înregistrarea şi întocmirea FAZ-urilor lunare
pentru fiecare autovehicul din cadrul exploatării teritoriale.
7. Întocmeşte pontajullunar pentru conducătorii auto din cadrul exploatării teritoriale.
8. Planifică şi gestionează realizarea controalelor medicale şi psihologice ale conducătorilor
auto.
9. Realizează şi verifică instruirea personalului care participă la siguranţa circulaţiei în vederea
cunoaşterii normelor legale, ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează circulaţia rutieră.
1O. Planifică revizii le tehnice periodice la termenele prevăzute de actele normative şi
întocmeşte evidenţa realizării acestora pe tipuri de autovehicule.
11 . Urmăreşte şi gestionează contractele de servicii de revizii şi reparaţii, în conformitate cu
clauzele contractuale.
12. Centralizează datele din FAZ -uri şi le transmite la Serviciul Aprovizionare şi Transport Rutier
în vederea întocmirii unor rapoarte referitoare la activitatea de transport rutier.

1O. DISPECERATELE TERITORIALE
1. Preiau şi transmit către Serviciul Dispecerizare din cadrul D.N.G.N., orar sau la ore pare,
parametrii SNT preluaţi de la punctele relevante din sistem.
2. Asigură dispecerizarea instalaţiilor tehnologice din raza proprie de activitate la parametrii
stabiliţi potrivit regimurilor tehnologice.
3. Ţine legătura cu producătorii şi consumatorii de gaze din raza de activitate pentru
menţinerea sistemului de transport la parametrii stabiliţi.
4. Execută manevre la punctele de lucru sau pe conducte pentru asigurarea cu gaze a tuturor
consumatorilor la nivelul nominalizărilor.
5. Monitorizează parametrii de funcţionare a instalaţiilor şi îi transmite Serviciului
Dispecerizare.
6. Execută manevre dispuse de Serviciul Dispecerizare în instalaţiile aferente SNT.

11. SERVICIUL TRANSPORT GAZE NATURALE
1.

Gestionează

schemele tehnologice specifice activităţii de operare:
- întocmeşte, actualizează şi transmite schemele tehnologice ale sistemului de conducte
de transport din cadrul exploatării teritoriale;
- urmăreşte situaţia SRM-urilor, a NT/SCV-urilor din punct de vedere al parametrilor de
operare:
o realizează Fişa de operare SRfVl, SCV siNT cuprinzând parametrii tehnici, tehnologiei şi
comereiali la momentul punerii în funcţiune;
o actualizează Fişa de operare SRfVl, SCV şi NT (tehnici, tehnologiei şi comerciali), de
câte ori se impune acest lucru;
o realizează/actualizează schemele izometrice ale SRM-urilor în format CAD;
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corectitudinea introducerii datelor înregistrate din teritoriu în aplicaţia GIS;
paticipă la punerea în funcţiune a obiectivelor nou infiinţate şi urmăreşte
înregistrarea acestor obiective fie de furnizare gaze naturale, fie consumator) în
platforma GMOIS.
Colectează date de consum din ET:
- colectează/urmăreşte zilnic informaţiile privind cantităţile de gaze comerciale măsurate
în SRMP-uri/puncte import şi transmite/introduce datele în platforma informaţională
GMOIS/MAIS;
- monitorizează fiecare punct de măsurare a cantităţii şi calităţii gazelor naturale la
punctele de intrare/ieşire SNT, conform anexei la Codul Reţelei, pe baza descărcărilor
fişierelor din sistemele de măsurare Uurnale de configurare, evenimente, alarme,
parametrii de proces etc.);
- confruntă debitele zilnice/lunare cu producătorii pentru punctele unde există măsurători
tehnologice;
- confruntă debitele zilnice cu distribuitorii şi consumatorii direcţi ;
- analizează şi colaborează la soluţionarea eventualelor divergenţe privind cantităţile de
gaze predate/ preluate în relaţia cu parametri contractuali;
- stabileşte, pe baza unei metodologii ce va fi avizată în prealabil de Serviciul Audit
Măsurare, împreună cu partenerii tranzacţiilor comerciale, valorile cantităţilor de gaze
măsurate eronat ce urmează a fi corectate.
Întocmeşte/urmăreşte bilanţurile zilnice/lunare pe sisteme şi subsisteme şi urmăreşte
corelarea între cantităţile de gaze primite în punctele de intrare de la furnizorii de gaze şi
gazele predate prin punctele de ieşire societăţilor de distribuţie sau consumatorilor direcţi
şi informează în scris directorul exploatării asupra eventualelor diferenţe . Determină
zilnic/lunar nivelul consumului tehnologic înregistrat la nivelul ET, informează în scris
directorul exploatării teritoriale şi colaborează în vederea luării măsurilor necesare reducerii
nivelului acestora (confruntă nivelul consumului tehnologic cu datele înregistrate la
Serviciul Analiză Sistem).
Cumulează date pentru realizarea profilelor de consum:
- colectează/urmăreşte datele de temperatură, orar, de la SRM -uri;
- urmăreşte/colectează debitele orare de la SRM-urile supravegheate;
- colectează debitele orare descărcate din calculatoarele de debit de către Laboratoarele
de Metrologie şi Analiza Gaze, gestionează şi p rocesează datele;
- colectează jurnalele de alarme, evenimente, configurare şi istoric, debite, presiuni şi
temperaturi.
Gestionează consumul tehnologic (consum tehnologic, consum propriu şi pierderi de gaze)
la nivel ET şi tronsoane de conductă:
- previzionează/programează consumul tehnologic an/lună/zi (consum tehnologic,
consum propriu de gaze); colectează datele de consum propriu;
- estimează cantităţile de gaze pierdute ca urmare a neetanşeităţilor conductelor
generate de apariţia defectelor de coroziune şi accidentelor tehnice;
- calculează şi evidenţiază cantităţile de gaze refulate cu ocazia scoaterii de sub presiune
a diferitelor obiective ale SNT în vederea executării lucrărilor de mentenanţă;
o
o

2.

3.

4.

5.
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sistemele de măsurare destinate măsurării cantităţilor de gaze comerciale şi
tehnologice şi împreună cu reprezentanţii Laboratorului Metrologie şi Analize Gaze
asigură sigilarea acestor sisteme împotriva acţiunilor neautorizate;
- sesizează Laboratorul de Metrologie şi Analize Gaze despre neconformităţile constatate
la acestea;
- urmăreşte remedierea neconformităţilor constatate la auditurile efectuate la sistemele
de măsurare comerciale şi tehnologice din SNT;
- solicită în scris de la Laboratorul de Metrologie şi Analize Gaze toate modificările
referitoare la sistemele de măsurare, supraveghează încadrarea sistemelor de măsurare
în legislaţia/standardele în vigoare şi în alte documente ce stau la baza metodei de
determinare a cantităţilor de gaze naturale (standarde internaţionale, specificaţii ale
-

auditează

producătorilor);

erorile de măsură ale fiecărui aparat;
răspunde de încadrarea consumului tehnologic în previziune/program.
6. Asigură relaţia cu partenerii şi clienţii în teritoriu:
- verifică zilnic/săptămânal/lunar corelarea programului de transport şi verifică
dezechilibrele zilnice/ cumulate pentru fiecare Utilizator de Reţea şi colaborează cu
Serviciul Contracte Transport Gaze Naturale din cadrul Departamentului Operare pentru
remedierea
eventualelor
neconcordanţe
în
ceea
ce
priveşte
alocările,
nominalizările/renominalizările utilizatorilor de reţea;
- verifică corectitudinea conversiei cantităţi lor de gaze naturale în unităţi de energie;
- gestionează procesele-verbale de primire/predare gaze săptămânal/lunar cu partenerii
teritoriali din cadrul sectorului aparţinător exploatării teritoriale;
- verifică şi ţine evidenţa tuturor proceselor-verbale
de primire/predare gaze
săptămânal/lunar cu partenerii de la toate sectoarele din cadrul exploatării teritoriale;
- asigură relaţia cu clienţii în zona teritorială în care îşi desfăşoară activitatea;
- întocmeşte procese-verbale/documente în cazul stabilirii cantităţilor de gaze ce
urmează a fi corectate;
- comunică Utilizatorilor de Reţea şi Departamentului Operare perioada întreruperilor
planificate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.715/2009.
7. Întocmeşte şi urmăreşte realizarea manevrelor prevăzute în foile de manevră şi informează
Serviciul Dispecerizare asupra efectuării acestora.
8. Verifică documentaţiile depuse la exploatările teritoriale în vederea obţinerii avizelor
necesare execuţiei construcţiilor în zona de siguranţă a conductelor şi emite avize pentru
terţi în limitele competenţelor aprobate de societate.
9. Răspunde de monitorizarea activităţii de dispecerizare a gazelor naturale, întocmirea
graficului de lucru în schimburi pentru personalul din cadrul dispeceratului şi urmăreşte
efectuarea corectă a manevrelor dispuse de către Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale.
1O. Răspunde de monitorizarea zilnică a datelor furnizate din sistemul SCADA în ceea ce
priveşte funcţionarea în parametrii a tuturor obiectivelor SNT şi informează responsabilul
cu mentenanţa şi supravegherea sistemului SCADA.
11. lnformează conducerea exploatării teritoriale asupra oricăror evenimente apărute în
Sistemul Naţional de Transport din punct de vedere al parametrilor de operare, al
accidentelor tehnice şi al dispoziţiilor primite de la Serviciul Dispecerizare.
-

calculează
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12. COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE
1. Angajează cheltuieli şi efectuează plăţi în limita fondurilor alocate.
2. Utilizează şi gestionează fondurile alocate exploatării teritoriale şi răspund de modul în care
le-au consumat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3. Calculează şi plătesc drepturile de personal.
4. Urmăreşte realizarea profitului economic şi a rentabilităţii prevăzute în program.
5. Întocmeşte şi transmite dările de seamă statistice privind realizarea costurilor de producţie
la organele în drept şi societăţii naţionale .
6. Organizează şi conduc contabilitatea financiară şi contabilitatea internă de gestiune prin
asigurarea unei evidenţe stricte a patrimoniului, a tuturor mijloacelor şi fondurilor fixe şi
circulante, a celorlalte valori materiale şi băneşti.
7. Asigură întocmirea corectă, la timp şi la zi a actelor contabile, a documentelor de evidenţă
primară şi a înregistrărilor contabile.
8. Răspunde de ţinerea corectă şi la zi a întregii evidenţe contabile pentru asigurarea
calculelor privind preţul de cost şi asigurarea respectării termenelor de depunere a balanţei
şi a situaţiilor anexe.
9. Răspunde de respectarea termenelor de depunere a situaţiilor decontărilor, precum şi de
clasarea şi păstrarea în condiţii bune şi în deplină siguranţă a actelor justificative şi a
documentelor contabile.
1O. Răspunde de ţinerea corectă şi la zi a operaţiunilor de casă şi de bancă. Verifică cel puţin o
dată pe lună soldul casei şi statele de drepturi băneşti ale salariaţilor.
11 . Asigură în permanenţă disponibilităţile băneşti în contul de decontare deschis la bancă.
12. Conduce evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor care angajează patrimoniul,
asigurându -se efectuarea corectă şi la timp a înregistrării fenomenelor economice,
respectând prevederile legale.
13. Efectuează periodic inventarierea patrimoniului cu regularizarea diferenţelor şi evidenţierea
acestora în contabilitate şi recuperarea eventualelor pagube.
14. Întocmeşte şi prezintă societăţii dările de seamă contabile, balanţa de verificare, precum şi
alte situaţii cerute de organele centrale sau conducerea societăţii naţionale .
15. Organizează şi exercită controlul financiar preventiv potrivit legilor în vigoare.
16. Organizează şi efectuează controlul tuturor gestiunilor prin verificarea existenţei faptice a
mijloacelor materiale din patrimoniul exploatării potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
17. Verifică realitatea consumurilor de bunuri materiale, întocmirea corectă şi la zi a
documentelor de evidenţă operativă şi plata drepturilor legale de personal.
18. Urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite la verificările anterioare, inclusiv la
controalele organizate de compartimentele CFG din cadrul societăţii, întocmesc informări
periodice asupra rezultatelor activităţii şi constatări lor.
13. SUBUNITĂŢI DE EXPLOATARE TERITORIALĂ- SECTOR
Sectoarele sunt subunităţi operative de bază, subordonate direct exploatărilor teritoriale, care
asigură exploatarea sistemului de transport gaze naturale, a sistemului propriu de
telecomunicaţii precum şi întreţinerea, reviziile periodice şi reparaţia tuturor instalaţiilor
productive din cadrul acestora.
Realizarea acestor lucrări se face pe baza normelor de lucru, a NTS şi a programelor operative
primite din partea exploatărilor teritoriale.
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atribuţii şi responsabilităţi:

1. Asigură exploatarea sistemului naţional de transport gaze naturale la parametrii proiectaţi
şi participă la realizarea procesului de dispecerizare a gazelor naturale, astfel încât toţi
consumatorii să fie alimentaţi cu gaze naturale în mod continuu şi la parametrii contractaţi.
2. Asigură întreţinerea conductelor şi a instalaţiilor tehnologice aferente.
3. Colaborează împreună cu compartimentele de specialitate la elaborarea de teme de
cercetare şi proiectare cu aplicabilitate în activitatea de transport.
4. Emite puncte de vedere privind documentaţiile tehnice care privesc activitatea de
dezvoltare, modernizare, reabilitare.
5. Furnizează date de specialitate către Compartimentul Mentenanţă Instalaţii SNT, privind
acordarea avizelor pentru persoane fizice şi juridice care intenţionează să construiască în
vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul de gaze naturale.
6. Propune soluţii tehnice şi emite puncte de vedere la proiectele tehnice de dezvoltare,
modernizare, reabilitare.
7. Participă la întocmirea şi reactualizarea schemelor tehnologice pentru obiectivele SNT din
cadrul sectoarelor.
8. Participă la întocmirea listei cu propunerile pentru autorizarea personalului propriu în
conformitate cu reglementările A.N.R.E.
9. Efectuează operaţii de montaj sau remediere de defecte la sistemele de măsurare avute în
exploatare, la solicitarea şi sub coordonarea Serviciului Instrumentaţie şi Echipamente din
cadrul Departamentului Operare şi a Laboratorului de Metrologie şi Analize Gaze din cadrul
exploatării.

1O. Răspunde de efectuarea reparaţiilor şi a revizii lor periodice, precum şi remedierea operativă
a accidentelor tehnice survenite pe conducte şi în instalaţiile aferente.
11. Asigură întreţinerea curentă la sistemele de telecomunicaţii din dotare la solicitarea şi sub
îndrumarea responsabilului T.C. din cadrul exploatării şi remedierea deranjamentelor la
circuitele telefonice şi echipamentele telefonice din dotare.
12. Răspunde de realizarea activităţii de transporturi auto proprii, asigurând folosirea raţională
şi eficientă a mijloacelor de transport.
13. Efectuează calculaţia gazelor şi asigură respectarea parametrilor tehnologiei pentru gazele
transportate, stabiliţi de către conducerea societăţii/Departamentului Operare.
14. Asigură funcţionarea instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor în condiţii de siguranţă, prevenirea şi
eliminarea întreruperilor sau deficienţelor în funcţionarea acestora.
15. Răspunde de întocmirea evidenţelor primare, de respectarea termenelor şi de exactitatea
datelor raportate, solicitate de conducerea ET.
16. Răspunde de prelevarea lunară a datelor de la SRM-uri şi transmiterea acestora la
compartimentele de specialitate din cadrul exploatării.
17. Răspunde de gestionarea mijloacelor fixe şi de gospodărirea bunurilor materiale aflate în
dotarea sectorului.
18. Participă la recepţia lucrărilor de investiţii şi reparaţii din raza de activitate.
14.

STAŢIA

Principalele

DE COMPRIMARE GAZE
atribuţii şi

sarcini ale acestor staţii vor fi

următoarele:

1. Organizează, execută şi răspunde de activităţile de exploatare şi mentenanţă necesare
menţinerii în stare de funcţionare, în siguranţă a agregatelor de comprimare.
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piesele de schimb necesare

activităţilor

de

mentenanţă .

3. lnformează directorul de exploatare teritorială de executarea manevrelor de pornire/oprire
în siguranţă a agregatelor de comprimare la solicitarea Dispeceratului Naţional de Gaze
Naturale.
4. Urmăreşte încadrarea în consumurile normate de combustibil, energie electrică ŞI
lubrifianţi.

5. Asigură măsurarea şi calcularea corectă a debitelor de gaze consumate şi comprimate.
6. Păstrează evidenţa documentaţiilor tehnice aflate în dotarea staţiei .
7. Asigură aplicarea instrucţiunilor de exploatare, privind operarea şi funcţionarea grupurilor
de compresoare, precum şi a normelor tehnice specifice.
8. Organizează şi execută remedierea defecţiunilor tehnice apărute în funcţionarea grupurilor
de compresoare în conformitate cu normele de mentenanţă aprobate.
9. Organizează şi execută lucrările de mentenanţă planificată conform Graficelor Anuale de
Revizii şi Reparaţii pentru grupurile de comprimare şi claviatură tehnologică, aprobate de
conducerea exploatării teritoriale.
1O. Întocmeşte instrucţiuni specifice domeniului de activitate, le supune aprobării şi urmăreşte
respectarea lor.
11. Urmăreşte comportarea în exploatarea principalelor piese de schimb.
SECŢIUNEA

24.3

EXPLOATAREA TERITORIALĂ CONSTANŢA
Exploatarea Teritorială Constanţa este o unitate operativă, organizată teritorial care asigură în
raza ei de activitate desfăşurarea procesului tehnologic de operare, transport şi transport
transfrontalier al gazelor naturale, precum şi exploatarea sistemelor de conducte magistrale şi
a instalaţiilor aferente.
Exploatarea Teritorială Constanţa este organizată în conformitate cu normele de structură
aprobate de Consiliul de Administraţie al TRANSGAZ S.A., ca unitate fără personalitate juridică,
autonomie gestionară limitată, cu cont curent la bancă, un sistem de evidenţă tehnicaoperativă şi conduce contabilitate proprie, încheind lunar balanţe de verificare a conturilor.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revine, Exploatarea Teritorială Constanţa colaborează cu
departamentele/direcţiile şi compartimentele funcţionale din cadrul TRANSGAZ S.A., celelalte
exploatări teritoriale şi Sucursala Mediaş.
Exploatarea teritorială primeşte din partea societăţii naţionale mijloace de bază, mijloace
materiale şi fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii în scopul realizării tuturor
atribuţiilor şi sarcinilor.
Exploatarea Teritorială Constanţa are un sediu secundar propriu, precum şi o structură
organizatorică aprobată de Consiliul de Administraţie al TRANSGAZ S.A., în cadrul căreia
directorul exploatării asigură conducerea curentă a acesteia şi o reprezintă în raporturile cu
persoanele juridice şi fizice în baza împuternicirilor acordate.
Exploatarea Teritorială Constanţa asigură şi răspunde de programarea, pregătirea şi realizarea
activităţii de operare şi mentenanţă a S.N.T. şi a sistemului de transport internaţional, a
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instalaţiilor,

echipamentelor şi obiectivelor aferente, întreţinerea şi reparaţia acestora,
prelucrarea automată a datelor şi alte prestări de servicii.
Exploatarea Teritorială Constanţa răspunde în faţa conducerii TRANSGAZ S.A. de îndeplinirea
tuturor atribuţiilor, sarcinilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate în vederea
realizării obiectivelor cuprinse în Planul de Administrare al societăţii.

1. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
concursuri pentru ocuparea posturilor vacante existente la nivelul exploatării
teritoriale şi angajează personal, numai cu avizul Departamentului Organizare, Resurse
Umane şi aprobarea directorului general al societăţii.
2. Întocmeşte formele de angajare şi concediere pentru personalul din cadrul exploatării
teritoriale în conformitate cu prevederile legale (legi, decizii, note interne, etc).
3. Propune spre aprobare Departamentului Organizare, Resurse Umane stabilirea/modificarea
drepturilor salariale pentru personalul exploatării teritoriale.
4. Face propuneri privind stabilirea/modificarea drepturilor salariale pentru funcţiile de:
director, inginer şet contabil şet şef serviciu, şef sector, şef laborator, pe care le supune
spre avizare Departamentului Organizare, Resurse Umane în vederea aprobării de către
directorul general al societăţii.
5. Ţine evidenţa personalului din cadrul exploatării teritoriale, conform prevederilor legale.
6. Gestionează baza de date de resurse umane a personalului angajat în cadrul exploatării
teritoriale, în sistemul MAIS.
7. Gestionează baza de date din sistemul REVISAL (Registrul general de evidenţă a salariaţilor
în format electronic), asigură întreţinerea şi transmiterea acesteia la Inspectoratul Teritorial
de Muncă pentru personalul angajat în cadrul exploatării teritoriale.
8. Întocmeşte dosarul de personal al salariaţilor ce cuprinde documentele specifice de la
angajare până la încetarea Contractului individual de muncă.
9. Întocmeşte dosarele salariaţilor care îndeplinesc condiţiile de pensionare.
1O. Ţine evidenţa dosarelor cu deducerile personale şi a persoanelor aflate în întreţinerea
salariaţilor în vederea eliberării adeverinţelor solicitate de salariaţi.
11. Răspunde de aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivelul SNTGN
"TRANSGAZ" S.A., în vigoare.
12. Întocmeşte lunar statul de funcţii al exploatării în corelare cu organigrama aprobată, pe
care îl transmite spre avizare Departamentului Organizare, Resurse Umane, conform
procedurii de proces în vigoare.
13. Ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate în cadrul exploatării teritoriale.
14. Asigură salarizarea personalului pe baza nivelelor de salarizare stabilite de societatea
naţională, cu respectarea tuturor prevederilor legale.
15. Efectuează propuneri pentru personalul încadrat (existent) care urmează a fi cuprins în
diferite forme de recalificare/reconversie profesională şi specializare sau de perfecţionare
organizate de către Centrul de Instruire şi Formare Profesională al TRANSGAZ S.A. sau alte
unităţi de profil.
16. Participă împreună cu personalul cu funcţii de conducere din cadrul exploatării şi
Departamentul Organizare, Resurse Umane la întocmirea şi reactualizarea fişelor de post
pentru personalul angajat în cadrul exploatării (conform procedurii de proces în vigoare).
17. Întocmeşte şi verifică foile de prezenţă lunară a personalului din cadrul exploatării .
1.

Organizează
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18. Întocmeşte planificarea anuală şi ţine evidenţa efectuării concediilor (de odihnă, medicale,
creşterea şi îngrijirea copilului, a concediilor suplimentare prevăzute în Contractul colectiv
de muncă, etc.) pentru personalul exploatării teritoriale.
19. Întocmeşte adeverinţe diverse pentru salariaţii exploatării teritoriale.
20. Ţine evidenţa şi participă la obţinerea autorizaţiilor diverse necesare salariaţilor în
desfăşurarea activităţii.

21. Ţine evidenţa şi întocmeşte corespondenţa cu societăţile implicate pentru asigurările
private de sănătate şi pensiile private.
22. Întocmeşte lunar sau la nevoie grafice de permanenţă, mişcarea de personal, situaţii cu
locuri de muncă vacante, situaţii privind obiectivele noi ce urmează a fi puse în funcţiune
sau vor fi dezafectate, profit, dispoziţii de consemn, ş.a.
23. Gestionează fişele de evaluare profesională a salariaţilor.
24. Asigură activitatea de primire, înregistrare, triere şi distribuire a corespondenţei şi
efectuează operaţiunile de expedierea corespondenţei şi a caietelor.
25. Organizează şi răspunde de activităţile de secretariat a lucrărilor efectuate în cadrul
exploatării teritoriale.
26. Întocmeşte ordinele de deplasare/delegare.

2. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV
1. Organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri, spaţii de cazare, săli de protocol, săli
de sedinţe etc., din cadrul exploatării.
2. Organizează rezervări în spaţii de cazare pentru angajaţii exploatării teritoriale care au
ordine de deplasare.
3. Răspunde de derularea în bune condiţii a programelor de responsabilitate socială iniţiate
de SNTGN "TRANSGAZ" S.A. la nivelul exploatării teritoriale.
4. Răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi
evidenţa ştampilelor, sigiliilor.
3. COMPARTIMENTUL MEDIU, SITUAŢII DE URGENŢĂ, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ
a. în domeniul protecţiei mediului
1. Monitorizează şi răspunde de respectarea şi aplicarea cerinţelor legale şi de reglementare
aplicabile societăţii şi gestionează legislaţia de mediu.
2. Întocmeşte documentaţia de obţinere/revizuire a actelor de reglementare pentru toate
obiectivele Exploatării Teritoriale Constanţa şi păstrează evidenţa acestora.
3. Elaborează, fundamentează şi monitorizează Programul Anual de Management de Mediu
aferent Exploatării Teritoriale Constanţa şi raportează directorului Exploatării Teritoriale şi
Serviciului Managementul Mediului realizarea acestuia.
4. Efectuează inspecţii la toate instalaţiile şi echipamentele identificate ca surse potenţiale de
poluare în baza programului anual de inspecţii.
5. Monitorizează şi informează directorul Exploatării Teritoriale şi Serviciul Managementul
Mediului despre stadiul îndeplinirii planului de măsuri întocmit ca urmare a monitorizării
factorilor de mediu din cadrul Exploatării Teritoriale Constanţa.
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la realizarea unor programe, studii şi analize pentru reducerea impactului
instalaţiilor de gaze naturale asupra mediului, verifică modul de aplicare şi realizarea
acestora.
7. Întocmeşte tematici de instruire privind legislaţia de protecţia mediului aplicabilă societăţii
şi realizează instruirea efectivă a angajaţilor implicaţi în diferite activităţi cu impact asupra
mediului.
8. Verifică respectarea de către societate a obligaţiilor de mediu din acordurile de mediu şi a
condiţiilor impuse de avizele de gospodărire a apelor pentru lucrările care se desfăşoară pe
teritoriul Exploatării Teritoriale Constanţa.
9. Monitorizează cheltuielile de mediu, gestiunea deşeurilor, a substanţelor periculoase şi a
preparatelor chimice utilizate în cadrul Exploatării Teritoriale Constanţa şi întocmeşte
situaţii statistice specifice pe care le transmite Serviciului Managementul Mediului şi
autorităţilor în domeniu.
1O. Întocmeşte şi întreţine baza de date cu contractele din domeniul protecţiei mediului pe
care le urmăreşte în cadrul Exploatării Teritoriale Constanţa.
11. Efectuează analiza proiectelor aferente Exploatării Teritoriale Constanţa, care sunt supuse
CTE-ului, verificând documentaţia din punct de vedere al obligaţiilor de mediu.
12. Întocmeşte şi actualizează registrele cu aspectele de mediu ale Exploatării Teritoriale
6.

Participă

Constanţa.

13. Însoteşte organele de control ale autorităţii de mediu la obiectivele din cadrul Exploatării
Teritoriale Constanţa şi răspunde de realizarea măsurilor stabilite cu ocazia inspecţiei.
b. în domeniul situaţiilor de urgenţă
1. Organizează şi răspunde de activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi
PSI) din cadrul Exploatării Teritoriale Constanţa, conform prevederilor legale în vigoare.
2. Întocmeşte şi aplică documentele specifice situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi PSI).
3. Întocmeşte tematici de instruire privind situaţiile de urgenţă, asigură instruirea personalului
din cadrul Exploatării Teritoriale Constanţa şi controlează prin testare însuşirea
cunoştinţelor, conform normativelor în vigoare.
4. Controlează activitatea din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă şi PSI la toate punctele
de lucru şi la sediile sectoarelor din cadrul Exploatării Teritoriale Constanţa.
5. Întocmeşte rapoarte şi informări cu privire la domeniul situaţiilor de urgenţă, conform
prevederilor legale în vigoare.
6. Asigură şi urmăreşte dotarea punctelor de lucru cu echipamente şi materiale şi instrucţiuni
de prevenire şi stingere a incendiilor, plăcuţe averizoare etc.
7. Identifică şi evaluează riscurile de incendiu în cadrul Exploatării Teritoriale Constanţa şi
prezintă conducerii exploatării situaţia şi măsurile necesare a fi luate în caz de incendiu.
8. Întocmeşte planurile de intervenţie şi planurile de evacuare pentru obiectivele din cadrul
Exploatării Teritoriale Constanţa.
9. Prezintă conducerii Exploatării Teritoriale Constanţa, anual sau ori de câte ori situaţia
impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor.
1O. Asigură întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform
prevederilor legale, şi asigură că toţi lucratorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui.
11. Propune dotarea şi menţinerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecţie civilă.
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12. Pune la dispoziţia organelor de control documentele solicitate, participă împreună la
efectuarea controalelor pe linie de protecţie civilă şi PSI şi urmăreşte eliminarea
deficienţelor constatate.
13. Monitorizează activitatea de pază şi colaborează cu firmele care asigură paza obiectivelor
pentru securizarea acestora.

c. în domeniul

sănătăţii şi securităţii

în

muncă

1. Răspunde de activitatea privind securitatea şi sănătatea în muncă din cadrul Exploatărilor
Teritoriale Constanţa, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
2. Identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de
muncă, respectiv executant sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă
şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru din cadrul Exploatării Teritoriale
Constanţa.

3. Elaborează, monitorizează şi actualizează Planul de prevenire şi protecţie şi Planul de
avertizare pentru Exploatarea Teritorială Constanţa .
4. Verifică însuşirea, aplicarea şi respectarea de către toţi salariaţii exploatării teritoriale a
măsurilor prevăzute în Planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a
atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
5. Coordonează redactarea documentată a instrucţiunilor proprii de protecţia muncii şi
difuzează tematici pentru toate fazele de instruire, asigură informarea şi instruirea
angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verifică însuşirea şi aplicarea de
către lucrători a informaţiilor primite.
6. Monitorizează evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute de legislaţia în vigoare şi
asigură semnalizarea corespunzătoare.
7. Gestionează evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare,
precum şi a posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii,
necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic.
8. Monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură
şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor
în mediul de muncă.
9. Efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a directorului
Exploatării Teritoriale Constanţa asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse
pentru remedierea acestora.
1O. Avizează şi centralizează propunerile conducătorilor locurilor de muncă privind dotarea
angajaţilor din cadrul exploatării cu echipament individual de protecţie şi verifică modul de
depozitare şi utilizare a acestuia.
11. Participă la cercetarea evenimentelor de muncă conform competenţelor prevăzute de
legislaţia în vigoare.
12. Întocmeşte evidenţele privind comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea
accidentelor de muncă, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale
şi a bolilor legate de profesie, conform competenţelor prevăzute de legislaţia în vigoare.
13. Elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din Exploatarea
Teritorială Constanţa, în conformitate cu prevederile din legislaţie.
14. Urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de
control şi al cercetării evenimentelor şi raportează către ITM modul de implementare.
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15. Colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor/ serviciile externe de prevenire şi
protecţie/ medicul de medicina muncii/ în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi
protecţie.

16. Colaborează cu lucrătorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor
angajatori/ în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de
muncă.

17. Urmăreşte desfăşurarea activităţilor de supraveghere a stării de sănătate a lucrătorilor şi
activităţilor de instruire privind acordarea primului ajutor la locurile de muncă .
18. Asigură organizarea şi funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM)
la nivelul Exploatării Teritoriale Constanţa.

4. COMPARTIMENTUL TEHNOLOGIA

a. în domeniul tehnologiei

INFORMAŢIEI ŞI TELECOMUNICAŢII

informaţiei

1. Se preocupă de întreţinerea şi exploatarea produselor program şi a infrastructurii sistemului
informatic al exploatării teritoriale.
2. Execută prelucrări de date pe echipamentele de calcul din dotare urmărind utilizarea
eficientă a acestora/ conform normativelor stabilite şi aprobate de societatea naţională.
3. Primeşte/ verifică/ recepţionează/ prelucrează şi evidenţiază documentele şi suporţii de
intrare la echipamentele de calcul.
4. Execută pregătirea şi controlul datelor prin transpunerea lor de pe documente pe suporţi
de intrare la echipamentele de calcul.
5. Stabileşte necesarul de software/ acordă asistenţă de specialitate la implementarea şi
exploatarea aplicaţiilor.
6. Exploatează reţelele de calculatoare ŞI gestionează transmisiile de date din cadrul
exploatării teritoriale.
7. Asigură păstrarea securităţii datelor.
8. Propune dotarea cu licenţe pentru toate produsele-program utilizate în cadrul exploatării
teritoriale.
9. Răspunde de activitatea de întreţinere aplicaţii şi echipamente de tehnică de calcul.
1O. Răspunde de întocmirea necesarului periodic de materiale consumabile pentru tehnica de
calcul.
11 . Gestionează materialele consumabile necesare bunei funcţionări a echipamentelor.
12. Asigură asistenta tehnică hardware şi software la solicitarea utilizatorilor.
13. Execută periodic şi păstrează salvările documentelor utilizatorilor.
14. Elaborează propuneri privind programul de reparaţii şi necesarul pentru tehnica de calcul.
15. Urmăreşte respectarea Regulamentului de utilizare a sistemului informatic.

b. în domeniul

activităţii

de

telecomunicaţii

1. Asigură supravegherea/ verificarea exploatarea/ întreţinerea şi repararea instalaţiilor de
telecomunicaţii aflate în dotarea exploatării teritoriale cu respectarea normelor în vigoare.
2. Verifică zilnic starea sistemului de telecomunicaţii/ propune măsurile tehnice şi
organizatorice ca trebuiesc luate în vederea înlăturării deranjamentelor şi urmăreşte
executarea lor.
3. Întocmeşte/ pe baza cosntatărilor din teren/ propuneri pentru reparaţii capitale/ asigură
asistenţă tehnică în timpul executării acestor lucrări .
1
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la întocmirea datelor program sau temelor de proiectare pentru lucrările de
investiţii şi reparaţii capitale din domeniul telecomunicaţiilor. Colaborează în acest scop cu
compartimentele de specialitatedin cadrul societăţii.
5. Participă la recepţia lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale specifice activităţii de

4.

Participă

telecomunicaţii.

de respectarea legislaţiei în vigoare privind exploatarea şi întreţinerea
echipamentelor de teleconumicaţii din patrimoniu.
7. Monitorizează funcţionarea tuturor echipamentelor şi instalaţiilor ce deservesc sistemul de
radiocomunicatii.
8. Achiziţionează datele din teren referitoare la sistemul radio (cu ocazia modificării sau
reautorizării reţelelor radio)/ pe baza cărora se întocmeşte documentaţia pentru obţinerea
autorizaţiei de funcţionare/ a licenţei precum şi a certificatelor restrânse şi generate de
operator/ emise de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
6.

Răspunde

Comunicaţii.

9. Întocmeşte şi urmăreşte documentele necesare (referate/ planuri/ puncte de vedere etc.) şi
ţine evidenţa circuitelor închiriate date în folosinţă/ urmărindu-se funcţionarea şi plata lor.
5. COMPARTIMENTUL MĂSURARE, CALITATE GAZE

Este coordonat metodologie de către Serviciul Instrumentaţie şi Echipamente - Direcţia
Măsurarei Calitate Gaze Naturale - Departament Operare În privinţa Întreţinerii şi verificării
sistemelor de măsurare a cantităţilor de gaze.
de activitatea de măsurare a cantităţilor de gaze în unităţi de volum şi de
energie/ prin intermediul tuturor sistemelor de măsurare din cadrul exploatării teritoriale.
2. Păstrează evidenţa sistemelor de măsurare şi a aparaturii de laborator şi portabile din
cadrul exploatării teritoriale.
3. Asigură funcţionarea în parametrii optimi a sistemelor de măsurare destinate măsurării
comerciale şi tehnologice a cantităţilor de gaze naturale din cadrul exploatării teritoriale.
4. Asigură verificarea metrologică periodică a aparatelor şi sistemelor de măsurare din cadrul
exploatării terito riale şi răspunde de încadrarea sistemelor de măsurare în standardele în
vigoare şi în alte acte normative.
5. Face propuneri privind modernizarea instalaţiilor de măsurare a cantităţilor de gaze/ pe
care le înaintează Direcţiei Măsurare/ Calitate Gaze Naturale.
6. Urmăreşte pierderile tehnologice accidentale datorate defectării sistemelor de măsurare pe
care le raportează Direcţiei Măsurare/ Calitate Gaze Naturale.
7. Răspunde de respectarea condiţiilor de montaj ale unor noi sisteme de măsurare la
primiri/predări şi în interiorul SNT.
8. Participă la analize şi întocmeşte prin colaborare cu Direcţia Măsurare/ Calitate Gaze
Naturale răspunsuri referitoare la reclamaţiile unităţilor utilizatoare de gaze naturale pe
linia măsurării gazelor.
9. Asigură respectarea sistemului de management integrat calitate-mediu implementat în
cadrul laboratorului.
1O. Răspunde de efectuarea încercărilor şi verificărilor echipamentelor de măsurare care se
realizează în cadrul laboratorului.
1.

Răspunde
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11. Asigură legătura cu organele Biroului Român de Metrologie Legală (B.R.M.L.) privind
verificarea şi controlul aparatelor de măsurare şi colaborează cu acestea în vederea
respectării legislaţiei metrologice, în vigoare.
12. Participă la elaborarea procedurilor specifice activităţii de metrologie şi analize gaze.
13. Întocmeşte necesarul de materiale şi echipamente pentru desfăşurarea activităţii.
14. Întocmeşte raportul lunar privind starea tehnică a sistemelor de măsurare a cantităţilor de
gaze naturale şi a aparatelor din dotarea exploatării teritoriale şi îl transmite Seviciului
Instrumentaţie şi Echipamente din cadrul Departamentului Operare.
15. Efectuează operaţii de montaj sau remediere de defecte la sistemele de măsurare avute în
exploatare, la solicitarea şi sub coordonarea Serviciului Instrumentaţie şi Echipamente din
cadrul Departamentului Operare şi a Laboratorului de Metrologie şi Analize Gaze din cadrul
Exploatării Teritoriale.
16. Răspunde de efectuarea analizelor cromatografice a gazelor naturale pe punctele de intrare
si ieşire din SNT în vederea determinării compoziţiei chimice a acestora, conform
standardelor în vigoare.
17. Determină principalele proprietăţi fizice şi chimice ale gazelor naturale (densitatea, puterea
calorifică, cifra Wobbe, conţinutul de apă, compuşii cu sulf, etc.) şi urmăreşte condiţiile
tehnice de calitate conform legislaţiei în vigoare.
18. Răspunde de efectuarea analizelor de determinare a punctului de rouă, apă şi hidrocarburi
din gazele naturale şi determină umiditatea lor, conform standardelor în vigoare.
19. Răspunde de funcţionarea corespunzătoare a gaz cromatografelor de linie şi de colectarea
lunară a jurnalelor de înregistrări din acestea, privind compoziţia, alarme, evenimente.
20. Monitorizează, răspunde de colectare date PCS (putere calorifică superioară) şi de
transmiterea lor la Serviciul Calitate şi Analiză Gaze, zilnic, în punctele de determinare ale
acestora.
21 . Analizează şi propune periodic necesarul de gaz etalon pentru laboratoare şi gaz
cromatografele de linie.
22. Răspunde de securitatea procesului de determinare a cantităţilor de gaze naturale pentru
toate punctele de măsurare comercială şi tehnologică din SNT.
23. Asigură preleva rea probelor de gaz în vederea determinării compoziţiei chimice conform
graficului de prelevare probe primit anual de la Direcţia Măsurare, Calitate Gaze Naturale,
conform planului de eşantionare.
24. După determinarea compoziţiei chimice si calcularea PCS-urilor, verifică dacă valorile
determinate în punctele de predare se încadrează conform Regulamentului de Măsurare al
Gazelor Naturale, (respectiv 2%) faţă de valorile PCS-ului alocat în platforma GMOIS.
25. Dacă apar diferenţe, anunţă Serviciul Calitate şi Analiză Gaze care recalculează modul de
alocare al PCS-ului pe zona respectivă.
26. Întocmeşte anexa 1 la raportul pe calitate gaze care se transmite lunar către Direcţia
Măsurare, Calitate Gaze Naturale.
27. Descarcă datele din calculatoarele echipamentelor de măsură, le interpretează şi transmite
rapoarte la Direcţia Măsurare, Calitate Gaze Naturale.
28. Întocmeşte lunar un raport asupra principalilor parametri calitativi urmăriţi şi a intervenţiilor
care au loc în decursul lunii la echipamentele de control.
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29.

Descarcă

datele din calculatoarele instalaţiilor de odorizare prin eşantionare şi aparatele de
determinare a concentraţiei de etilmercaptan. Prelucrează aceste date şi le transmite lunar
la Direcţia Măsurare, Calitate Gaze Naturale.
30. Centralizează de la sectoare consumul de etilmercaptan şi întocmeşte anexele 2A,6 şi 8 din
procedura de proces, aplicabilă, şi le transmite lunar la Direcţia Măsurare, Calitate Gaze
Naturale.
31. Efectuează măsuratori ale concentraţiei etilmercaptanului în gazul natural predat în toate
punctele de predare şi ori de câte ori este cazul iau măsuri pentru reglarea acesteia.
32. Efectuează măsuratori ale concentraţiei gazului în toate punctele de predare, o dată pe
lună, împreună cu reprezentanţii utilizatorilor de reţea şi întocmesc împreună cu aceştia
procese verbale de predare-primire în care sunt consemnate valorile determinate.
33. Întocmeşte necesarul de etilmercaptan la nivel de exploatare în baza solicitărilor primite de
la sectoare şi ţine evidenţa butoaielor de etilmercaptan (seriile butoaielor primite şi
predate).
34. lnformează operativ (note de constatare) conducerea Exploatării Teritoriale despre
neconformităţile constatate, propunând măsuri şi urmărind realizarea acestora.
6.
1.
2.
3.

LABORATORUL DE METROLOGIE ŞI ANALIZĂ GAZE ISACCEA şi NEGRU VODĂ
Întocmeşte lunar graficele de verificare a contoarelor şi urmăreşte realizarea acestora.
Păstrează evidenţa contoarelor din cadrul exploatării teritoriale.
Asigură menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management integrat calitate-mediu
implementat în cadrullaboratorului.
Răspunde de efectuarea încercărilor, verificărilor sau etalonărilor care se realizează în
cadrul laboratorului.
Participă la elaborarea procedurilor specifice activităţii de metrologie şi analize gaze.
Stabileşte şi pune în aplicare acţiuni preventive şi corective specifice activităţii.
Întocmeşte necesarul de materiale şi echipamente necesare desfăşurării activităţii.
Răspunde de activitatea de măsurare a debitelor de gaze prin intermediul contoarelor cu

4.
5.
6.
7.
8.

turbină.

9. Urmăreşte efectuarea analizelor de gaze pentru punctele de primire şi predare conform
graficelor stabilite.
1O. Organizează şi urmăreşte măsurarea cantităţi lor de gaze transportate.
11. Asigură legătura cu Biroul Român de Metrologie Legală pentru verificarea ŞI controlul
aparatelor de masură.
12. Răspunde de :
măsurarea cantităţilor de gaze preluate de la furnizori pentru punctele de măsurare în
care TRANSGAZ S.A. deţine instalaţii de măsurare;
măsurarea cantităţi lor de gaze livrate către beneficiari;
măsurarea tehnologică a debitelor de gaze în punctele de măsurare din interiorul
sistemului de transport transfrontalier gaze;
măsurarea cantităţi lor de gaze consumate în scopuri tehnologice;
creşterea preciziei de măsurare a cantităţi lor de gaze în instalaţiile proprii de măsurare;
- întocmirea necesarelor de aparate, echipamente şi instalaţii din domeniul de activitate;
recepţia cantitativă şi calitativă a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic
al statului.
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13. Supraveghează încadrarea sistemului de măsurare gaze în STAS-urile în vigoare şi în alte
acte normative.
14.1nventariază toate punctele de măsură prin care se preiau şi se predau gazele transportate.

7. SERVICIUL MENTENANŢĂ ŞI SIGURANŢĂ S.N.T.
1. Asigură împreună cu sectoarele exploatării teritoriale, menţinerea în funcţiune la parametrii
tehnici proiectaţi, a Sistemului Naţional de Transport, a instalaţiilor tehnologice aferente
acestuia şi a utilajelor.
2. Ţine evidenţa şi răspunde de utilizarea corectă a fondurilor fixe, de exploatarea acestora,
făcând propuneri de redistribuiri, casări, dotări cu utilaje noi.
3. Aplică normativele tehnice, procedurile de proces şi instrucţiunile de lucru specifice privind
exploatarea, întreţinerea, repararea mijloacelor fixe şi face propuneri privind elaborarea şi
îmbunatăţirea acestor normative.
4. Întocmeşte programele de lucrări, FERI, FERA, asigură întocmirea documentaţiilor necesare
executării lucrărilor de intevenţie la instalaţiile tehnologice (SNT).
5. Centralizează şi face propuneri de materiale, lucrări, echipamente şi utilaje pentru
întocmirea şi realizarea programului anual de mentenanţă.
6. Urmăreşte îndeplinirea programului anual de mentenanţă.
7. Participă la recepţionarea şi punerea în funcţiune a obiectivelor noi în SNT.
8. Propune dotarea cu echipamente, scule, dispozitive, maşini de transport pe baza referatelor
primite de la sectoarele exploatării teritoriale.
9. Propune casarea de fonduri fixe cu durata de serviciu normată îndeplinită.
1O. Organizează şi actualizează evidenţa mijloacelor fixe, din dotarea exploatării teritoriale,
efectuând placarea sau inscripţionarea acestora cu numere de inventar.
11. Organizează şi efectuează, cu forţe proprii sau prin unităţi specializate, dezmembrarea
utilajelor casate, sortarea materialelor, recuperarea pieselor de recondiţionat, precum şi
valorificarea sortimentelor de materiale rezultate în urma dezmembrării fondurilor fixe.
12. Efectuează, împreună cu sectoarele de exploatare, determinări ale starii tehnice a
obiectivelor şi transmite rezultatele investigaţii lor către SNTGN "TRANSGAZ" S.A..
13. Furnizează date necesare elaborării hărţilor, cercetărilor, proiectelor şi detaliilor de execuţie
pentru lucrările de dezvoltare tehnologică în domeniul activităţii specializate.
14. Furnizează informaţii privind starea tehnică a obiectivelor în vederea întocmirii analizelor de
nsc.
15. Urmăreşte în exploatare noile capacităţi puse în funcţiune, întocmeşte rapoarte de
exploatare pentru acestea, pe care le transmite Departamentului Dezvoltare în vederea
efectuării receptiilor finale.
16. Răspunde de gestionarea corectă a dotărilor încredinţate spre exploatare şi asigură
funcţionarea acestora la parametri optimi.
17. Contractează utilităţile (energie electrică, combustibil, apa etc.) necesare proceselor
tehnologice cu unităţile furnizoare, pe baza fundamentarii aprobate de TRANSGAZ S.A. şi
urmăreşte derularea acestora.
18. Participă la analizarea operativă a accidentelor tehnice apărute şi la luarea de măsuri
operative pentru repunerea lor în funcţiune.
19. Asigură/coordonează aplicarea strictă a dispoziţiilor legale privind instalaţiile sub presiune
şi a mijloacelor de ridicat, ia măsuri pentru eliminarea deficienţelor constatate.
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20. Întocmeşte şi urmăreşte documentele de evidenţă a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor,
precum şi a documentelor specifice activităţii de întreţinere şi reparaţii.
21. Răspunde de aplicarea instrucţiunilor tehnice ISCIR privind achiziţia, montarea, exploatarea,
verificarea recipienţilor sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat ca operator RSVTI.
22. Actualizează schemele tehnologice în baza modificărilor primite de la sectoare.
23. Colaborează cu compartimentul juridic în scopul reglementării situaţiei juridice a terenurilor
ce urmează a fi ocupate temporar sau definitiv cu diverse lucrări sau obiective.
24. lnformează operativ (note de constatare) conducerea Exploatarii Teritoriale despre
neconformităţile constatate, propunând masuri şi urmărind realizarea acestora.
25. Întocmeşte şi urmăreşte realizarea programelor de lucru şi a foilor de manevră.
26. Urmăreşte comportarea construcţiilor aflate în exploatare şi a intervenţiilor efectuate în
timp asupra acestora (lucrări de reparaţii curente, reparaţii capitale, modernizări, reabilitări).
27. Urmăreşte derularea contractelor de lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiţii,
reparaţii, reabilitări conform documentaţiei tehnice, a autorizaţiei de construire, a graficului
de execuţie, în baza limitelor de competenţă acordate şi urmăreşte modul de soluţionare a
eventualelor rapoarte de neconformitate şi neconcordanţe apărute pe parcursul execuţiei
lucrărilor.

28. Participă din partea beneficiarului împreună cu responsabilul de lucrare la "Predareaprimirea amplasamentului" obiectivelor aflate în derulare în baza contractelor de execuţie
lucrări.

29. Verifică conformitatea situaţiilor de lucrări cu stadiul fizi'c din teren, respectiv încadrarea în
condiţiile contractuale şi admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de
vedere calitativ şi cantitativ. Prezintă un raport săptămânal responsabilului de lucrare din
cadrul Departamentului Dezvoltare sau Departamentul Exploatare şi Mentenanţă.
30. Transmite responsabilului de lucrare sesizările proprii pentru informare şi soluţionare,
precum şi ale altor participanţi la realizarea construcţiei privind neconformităţile şi
neconcordanţele apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor.
31. Urmăreşte respectarea programului de asigurare a calităţii la executant.
32. Participă din partea beneficiarului la fazele determinante în conformitate cu programul de
control şi semnează procesul verbal cu Inspectoratul de Stat în Construcţii.
33. Răspunde de întocmirea cărţii tehnice a construcţiei, respectiv cap.B - Documentaţia
privind execuţia.
34. Participă la recepţionarea obiectivelor cuprinse în Programul de modernizare şi dezvoltare,
Programul de reparaţii şi reabilitare a SNT, pune la dispoziţia membrilor comisiei de
recepţie documentele doveditoare ale activităţii de urmărire şi asigurare a calităţii pe timpul
derulării execuţiei lucrărilor, alte documente şi documentaţii elaborate conform legislaţiei în
vigoare.
35. Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de recepţie,
transmite o notificare cu privire la deficienţele care au apărut în perioada de garanţie şi pe
care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat
nerespectării clauzelor contractuale de către executant.
36. Furnizează date privind elaborarea studiilor, a proiectelor şi detaliilor de execuţie pentru
lucrări de dezvoltare tehnologică în domeniul activităţii specifice.
37. Urmăreşte încadrarea în termene a tuturor lucrărilor de investiţii şi a dotări lor.
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38. Urmăreşte on line parametrii din sistemul SCADA apariţia alarmelor şi informează
persoanele responsabile-dispecer/personal executiv din cadrul exploatării teritoriale cu
privire la aceste aspecte;
39. Monitorizează continuu datele furnizate din sistemul SCADA cu privire la funcţionarea,
încadrarea în parametrii tehnici stabiliţi pentru obiectivele SNT din cadrul exploatărilor
teritoriale;
40. Urmăreşte desfăşurarea programului de curăţire şi investigare conducte cu dispozitive
destinate acestor activităţi;
41. Efectuează în baza foilor de manevră/dispoziţie DNG, acţiunile necesare în vederea
manevrării de la distanţă a robineţilor din NT/SMG/SRM şi de pe traseul conductelor din
cadrul exploatărilor teritoriale;
42. Colectează date de consum (cantităţi de gaze măsurate în SRM, SM, NT) din ET şi le
transmite la STG;
43. Urmăreşte continuitatea livrărilor de gaze către beneficiari, la parametrii contractaţi;
44. Urmăreşte realizarea manevrelor prevăzute în foile de manevră şi informează dispecerul de
efectuarea acestora;
45. Urmăreşte remedierea defectelor şi a lucrărilor programate la obiectivele SNT din cadrul
exploatărilor teritoriale;
46. Consemnează în registrul de activitate informaţii privind: manevre în SNT conform foii de
manevră, lucrări efectuate în sistem, apariţia alarmelor şi a situaţiilor neprevăzute, modul de
rezolvare a acestora;
47. lnformează conducerea ET asupra oricăror evenimente apărute în SNT din punct de vedere
al încadrării în domeniul optim al parametrilor de operare la toate obiectivele SNT;
48. Întocmeşte zilnic raportul activităţii;
49. Modifică/configurează limitele de alarmare din Sistemul SCADA;
50. Generează rapoarte şi grafice ale parametrilor monitorizaţi de Sistemul SCADA.
8. COMPARTIMENTUL DIAGNOSTICARE PROTECŢIE CATODICĂ ŞI GIS
1. Răspunde şi asigură buna funcţionare a sistemului de protecţie anticorozivă activă
(protecţie catodică) aferentă
sistemului de conducte aflate în patrimoniul exploatării
teritoriale.
2. Răspunde de verificarea calităţii protecţiei anticorozive la lucrările de montaj conducte şi
instalaţii tehnologice din cadrul exploatării teritoriale.
3. Răspunde de programul de implementare a sistemului geografic informaţional şi de
gestiunea datelor din cadrul exploatării teritoriale.
4. Participă la recepţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor de construcţii montaj efectuate pe
sistemul de protecţie anticorozivă al exploatării teritoriale.
5. Coordonează desfăşurarea programului de măsurători intensive de potenţial pe conductele
exploatării teritoriale, în vederea stabilirii eficienţei protecţiei catodice şi a determinării stării
izolaţiei anticorozive a conductelor.
6. Întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată în domeniul curăţirii şi
inspecţiei conductelor
şi al diagnosticării izolaţiei conductelor în vederea depistării
defectelor de coroziune a materialului tubular.
7. Face propuneri pentru întocmirea programului anual de mentenanţă pentru sistemul de
protecţie catodică şi pentru programul anual de măsurători intensive.
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8. Întocmeşte necesarul de aparatură, piese de schimb şi materiale specifice activităţii de
protecţie catodică şi de măsurători intensive de potenţial.
9. Colaborează cu Serviciul Diagnosticarea Conductelor şi Serviciul Protecţie Catodică din
cadrul Departamentului Exploatare şi Mentenanţă la:
- întocmirea programelor de curăţire şi inspecţie cu piston inteligent a conductelor,
pentru creşterea capacităţii de transport a gazelor naturale prin conducte;
- procesarea datelor primite în urma inspecţiilor cu piston inteligent;
- îndeplinirea programelor de diagnosticare a materialului tubular al conductelor din
cadrul exploatarii teritoriale;
- întocmirea temelor de proiectare în vederea reparării pe baza fişelor de defecte la
conductele exploatării teritoriale.
1O. Coordonează activităţile de pregătire, de curăţire interioară şi de inspecţie cu pistoane
inteligente a conductelor magistrale din cadrul exploatării teritoriale.
11. Aplică normativele tehnice, procedurile de proces şi instrucţiunile tehnice privind
exploatarea, întreţinerea, repararea sistemului de protecţie catodică şi face propuneri
privind elaborarea şi îmbunătăţirea acestor normative.
12. Furnizează societăţii datele necesare întocmirii raportărilor statistice pentru activităţile
proprii de dezvoltare şi retehnologizare.
13. Răspunde de gestionarea corectă a dotărilor încredinţate spre exploatare şi asigură
funcţionarea acestora la parametrii optimi.
14. Participă la inventarierea zonelor de protecţie şi siguranţă ale conductelor.
15. Emite puncte de vedere la documentaţiile solicitate şi le înaintează Serviciului Avize
Construcţii şi Zone de Protecţie Conducte din cadrul Departamentului Exploatare şi
Mentenanţă în vederea avizării.
16. Întocmeşte, actualizează şi transmite schemele tehnologice ale sistemului de conducte de
transport din cadrul exploatării teritoriale.
17. Furnizează date necesare elaborării hărţilor, cercetărilor, proiectelor şi detaliilor de execuţie
pentru lucrările de dezvoltare tehnologică în domeniul activităţii specializate.
18. Efectuează măsurători cu GPS în vederea inventarierii sistemului de conducte şi obiective,
din sistemul SNT de pe raza exploatării teritoriale. Verifică permanent calitatea acestora.
19. Răspunde de programul de implementare a sistemului geografic informaţional şi de
gestiunea datelor din cadrul exploatării teritoriale.
20. Participă la întocmirea programelor de inspecţie a traseelor' conductelor în vederea
culegerii informaţiilor necesare proiectului GIS.
21. Transmite rezultatele măsurătorilor topografice către Departamentul Exploatare şi
Mentenanţă, Serviciul de Evidenţă şi Evaluare Risc SNT, prelucrate primar.
22. Verifică şi completează pe platforma electronică GIS fişele obiectivelor monitorizate în
cadrul SNT.
23. lnformează operativ (note de constatare) conducerea Exploatării Teritoriale despre
neconformităţile constatate, propunând măsuri şi urmărind realizarea acestora.
9. COMPARTIMENTUL ENERGETIC, AUTOMATIZĂRI, SCADA, TELECOMUNICAŢII

Activitatea Compartimentului Energetic, Automatizări, SCADA Telecomunicaţii este coordonată
tehnic de către Departamentul Energetic, Automatizări şi SCADA prin serviciile de specialitate.
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colectarea, evidenţa şi urmărirea consumurilor energetice lunare din zona de
activitate a ET -ului.
2. Participă la implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de
Management Energetic, la nivelul exploatării teritoriale.
3. Analizează consumurile energetice, echipamentele cosumatoare şi procesul tehnologic şi
propune, după caz, soluţii pentru creşterea eficienţei energetice.
4. Asigură menţinerea în parametrii de funcţionare şi siguranţă a echipamentelor/instalaţiilor
electroenergetice (instalaţi i de utilizare şi echipamente).
5. Asigură menţinerea în parametrii de funcţionare şi siguranţă a echipamentelor/instalaţiilor
termoenergetice (instalaţii de utilizare şi echipamente).
6. Participă şi supraveghează activitatea echipelor de mentenanţă cu forţe proprii sau prin
contracte cu terţii.
7. Urmăreşte ca obiectivele SNT să fie atestate pentru a funcţiona conform prevederilor legale
din punct de vedere al pericolului la explozie (zone Ex).
8. Coordonează şi urmăreste activitatea de mentenanţă şi inspecţie realizată cu forţe proprii
sau terţi şi completarea înscrisurilor necesare.
9. Colaborează cu serviciile şi birourile din cadrul DEAS pentru activitatea de mentenanţă,
modernizare şi investiţii noi.
1O. Urmăreşte şi verifică buna funcţionare a sistemelor de automatizare şi SCADA, precum şi a
sistemelor de alimenta re cu energie electr i că ale acestora.
11. Participă la elaborarea ghidului de automatizare locală şi a modului de integrare a acestuia
cu nivelele ierarhice superioare la nivel de SNT, cu sprijinul entităţilor organizatorice
specializate existente la nivelul societăţii .
12. Identifică deficienţele/defectele/problemele care apar în sistemele de automatizare şi
SCADA precum şi în sistemele de alimentare cu energie electrică ale acestora şi întocmeşte
materiale suport pentru identificarea soluţiilor de remediere a deficienţelor apărute în
colabo rare şi cu sprijinul entităţilor organizatorice specializate existente la nivelul societăţii.
13. Defineşte împreună cu entităţile organizatorice de specialitate din cadrul societăţii
specificaţiile tehnice în vederea asigurării compatibilităţii acţionărilor electrice, a sistemelor
de automatizare/comandă/supervizare, a sistemelor de măsurare, a sistemelor automate de
odorizare, a sistemelor de analiză calitate gaz etc., între ele şi/sau cu sistemul SCADA
14. Participă, în colaborare cu entităţile organizatorice specializate din cadrul societăţii , la
elaborarea documentaţiilor de exploatare şi mentenanţă pentru sistemele de automatizare
şi SCADA, precum şi pentru sistemele de alimentare cu energie electrică ale acestora.
15. Participă la activităţile care au ca scop retehnologizarea sistemelor de automatizare şi
SCADA precum şi a sistemelor de alimentare cu energie electrică ale acestora sau
extinderea acestora către noi funcţionalităţi.
16. Asigură supravegherea pe şantier, în colaborare cu diriginţii de şantier nominalizaţi, a
lucrărilor de implementare pentru sistemele de automatizare şi SCADA precum şi pentru
sistemele de alimentare cu energie electrică ale acestora.
17. Participă la recepţionarea lucrărilor executate pentru sistemele de automatizare şi SCADA,
precum ş i pentru sistemele de alimentare cu energie electrică ale acestora.
18. Participă la întreţinerea şi/sau dezvoltarea sistemului SCADA la nivelul Exploatării
Teritoriale:
1.

Asigură
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a. verifică funcţionalitatea echipamentelor SCADA în vederea asigurării preluării datelor
tehnologice din cadrul instalaţiilor tehnologice ale SNT (calculatoare de debit
convertoare de volum, centrale automate ale sistemelor de odorizare etc.);
b. raportează existenţa unor eventuale comunicaţii defectuoase generate de către
alterarea funcţionalităţii echipamentelor, în relaţia cu echipamentul RTU-SCADA;
c. monitorizează alimentările cu energie electrică a Tablourilor de Automatizare (TA)
SCADA.
19. Participă activ alături de personalul specializat din TRANSGAZ S.A. la procedura privind
conectarea de noi echipamente la nivelul sistemului SCADA (ex. convertoare de volum,
sisteme de odorizare etc.).
20. Participă nemijlocit alături de personalul specializat din cadrul direcţiei la executarea
testelor de acceptanţă/verificare la locaţie ale sistemului SCADA.
21. Urmăreşte lucrările executate în perioada de garanţie/mentenanţă la sistemele de
automatizare şi SCADA precum şi la sistemele de alimentare cu energie electrică ale
acestora.
22. Urmăreşte şi participă activ la orice lucrări de dezvoltare/extindere/diagnosticare a
sistemelor de automatizare şi SCADA, precum şi a sistemelor de alimentare cu energie
electrică ale acestora la nivelul locaţiilor fizice SNT din Exploatările Teritoriale de care
aparţine.

23. Asigură mentenanţa sistemului de telecomunicaţii aflat în dotarea Exploatării Teritoriale
(radiocomunicaţii, comutaţie, piloni, balizaj, electroalimentare).
24. Asigură reprezentarea TRANSGAZ S.A. în relaţia cu Ancom, răspunde de respectarea
parametrilor din autorizaţii şi respectă deciziile Ancom privind autorizarea persoanelor care
utilizează staţiile radio.
25. Colaboareză cu ceilalţi responsabili din cadrul ET -uri lor pentru organizarea şi funcţionarea
reţelei de telecomunicaţii.

1O. COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE-TRANSPORT
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Asigură recepţionarea

produselor aprovizionate şi se preocupă de rezolvarea eventualelor
diferenţe cantitative sau calitative a căror răspundere o are furnizorul, cărăuşul sau
delegatul.
Răspunde de organizarea gestiunilor, evidenţa primară, circuitul documentelor, securitatea ·
locurilor de depozitare şi inventarierile periodice.
Asigură aprovizionarea tehnica-materială a exploatării teritoriale pe baza contractelor
perfectate de către TRANSGAZ S.A.
Casierie: completează CEC-ul, efectuează plăţi numerar, ţine evidenţa încasărilor,
completează mandate poştale, execută şi alte lucrări sau sarcini cu caracter specific.
Asigură repartizarea mijloacelor de transport în funcţie de necesităţi.
Ţine şi răspunde de evidenţa verificărilor tehnice a autovehiculelor parcului auto conform
scadenţelor în vederea efectuării I.T.P. la timp, la societăţile la care se execută verificarea
R.A.R.
Urmăreşte şi gestionază contractele de service pentru parcul auto.
Păstrează evidenţa consumurilor de carburanţi, lubrifianţi şi anvelope în vederea
aprovizionării acestora la termenele necesare.
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9. Urmăreşte funcţionarea instrumentelor de înregistrare GPS şi verifică traseele parcurse atât
la nivel de E.T., cât şi la nivel de sectoare.
1O. Asigură dotarea cu GPS a tuturor autovehiculelor şi urmăreşte funcţionarea continuă a
sistemelor GPS, prin remedierea la timp a defecţiunilor şi înlăturarea erorilor constatate,
conform contractului de gestionare şi service GPS încheiat la nivel de SNTGN "TRANSGAZ"
S.A.- Direcţia Aprovizionare şi Transport.
11. Ţine evidenţa avizelor de examinare medicală şi psihologică a tuturor conducătorilor auto,
corespunzător autovehiculelor pe care le conduc (marfă, persoane, substanţe toxice şi
periculoase), prin unităţi medicale şi de medicina muncii, atestate.
12. Ţine evidenţa la zi a parcului auto, tractoare şi remorci, pe baza actelor de intrare, privind
numerele de inventar, nr. de circulaţie şi a caracteristicilor tuturor mijloacelor de transport
din dotarea E.T., constituind în acest fel dosar pentru fiecare autovehicul însoţit de Fişa
sintetică autovehicul- conducător auto.
13. Urmăreşte încadrarea în termenele de valabilitate a verificărilor metrologice periodice ale
tahografelor analogice şi digitale din dotarea autovehiculelor precum şi repararea acestora,
prin unităţi specializate în acest sens.
14. Verifică şi înregistrează în F.A.Z.-uri alimentările de carburanţi efectuate de către
conducătorii auto folosind Carduri cu emitere de bon nefiscal ataşat la foile de parcurs şi
confruntă la sfârşit de lună, cu evidenţa alimentărilor primite de la compartimentul financiar
pentru fiecare autovehicul, extrasă din Situaţia lunară centralizată la nivel de SNTGN
"TRANSGAZ" S.A.- Biroul Urmărire Contracte şi Gestionare Stocuri.
15. Înregistrează în FAZ kilometrii efectivi parcurşi care stau la baza planificării revizii lor tehnice
periodice şi a schimburilor de ulei, pe baza Fişei Sintetice Autovehicul -conducător auto şi
a manualelor de utilizare, pe tipuri de autovehicule.
16. Înregistrează în FAZ toate reparaţiile curente şi accidentale efectuate pentru fiecare
autovehicul.
17. Certifică documentele primare în vederea eliberării de combustibili şi piese de schimb,
facturile şi situaţiile de lucrări pentru mijloacele de transport reparate sau verificate de către
terţe unităţi.

18. Întocmeşte pontajul pentru şoferi, gestionează foile de parcurs si asigurările pentru parcul
auto aflat în circulaţie.
11. DISPECERATUL TERITORIAL
1. Preiau şi transmit către Serviciul Dispecerizare din cadrul D.N .G.N, Dipeceratul Comercial
din cadrul Direcţiei Operare Punct Virtual de Tranzacţionare (DOPVT) Bucureşti,
Dispeceratul Bulgartransgaz EAD (Sofia), Centrul de Dipecerizare PAO"Ukrtransgaz" (Odesa)
şi Reprezentanta Gazprom Export Bulgaria, orar sau la ore pare, parametrii SNT şi
parametrii din Staţiile de Măsură Gaze lsacea şi Negru Vodă (Tranzit şi Import).
2. Asigură dispecerizarea instalaţiilor tehnologice din raza proprie ·de activitate la parametrii
stabiliţi potrivit regimurilor tehnologice.
3. Ţine legătura cu producătorii şi consumatorii de gaze din raza de activitate pentru
menţinerea sistemului de transport la parametrii stabiliţi.
4. Execută manevre la punctele de lucru sau pe conducte pentru asigurarea cu gaze a tuturor
consumatorilor la nivelul nominalizărilor.
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instalaţiilor

şi

instalaţiile

îi

transmite

Serviciului

aferente SNT.

12. SERVICIUL TRANSPORT GAZE NATURALE ŞI OPERARE TRANZIT
1. Gestionează schemele tehnologice specifice activităţii de operare:
- verifică şi transmite schemele tehnologice ale sistemului de conducte de transport din
cadrul exploatării teritoriale;
urmăreşte situaţia SRM-urilor, a NT/SCV-urilor:
o realizează Fişa de operare SRfVl, SCV şi NT cuprinzând parametrii tehnici, tehnologiei şi
comerciali la momentul punerii în funcţiune;
o actualizează Fişa de operare SRfVl, SCV şi NT (tehnici, tehnologiei şi comerciali), de
câte ori se impune acest lucru;
o realizează/actualizează schemele izometrice ale SRM-urilor în format CAD;
2. Colectează date de consum din ET:
- colectează/urmăreşte zilnic informaţiile privind cantităţile de gaze comerciale măsurate
în SRM-uri/puncte import şi transmite/introduce datele în platforma informaţională
GMOIS/MAIS;
- monitorizează fiecare punct de măsurare a cantităţii şi calităţii gazelor naturale la
punctele de intrare/ieşire SNT, pe baza descărcărilor fişierelor din sistemele de măsurare
Qurnale de configurare, evenimente, alarme, parametrii de proces etc.);
- confruntă debitele zilnice/lunare cu producătorii pentru punctele unde există măsurători
tehnologice;
- confruntă debitele zilnice cu distribuitorii şi consumatorii direcţi;
- analizează şi colaborează la soluţionarea eventualelor divergenţe privind cantităţile de
gaze predate/preluate în relaţia cu parametrii contractuali;
- stabileşte, pe baza unei metodologii ce va fi avizată în prealabil de Serviciul Audit
Măsurare, împreună cu partenerii tranzacţiilor comerciale, valorile cantităţiilor de gaze
măsurate eronat ce urmează a fi corectate;
- întocmeşte/urmăreşte bilanţurile zilnice/lunare;
- determină zilnic/lunar nivelul consumului tehnologic înregistrat la nivelul ET, informează
directorul exploatării teritoriale şi colaborează în vederea luării măsurilor necesare
nominalizării nivelului acestora;
- monitorizează colectarea presiuni pentru calcul LP (line -pack).
3. Colectează date pentru realizarea profilelor de consum:
- colectează/urmăreşte datele de temperatură orară de la SRM-uri;
- colectează debitele orare descărcate din calculatoarele de debit (de către Laboratoarele
de Metrologie şi Analiză Gaze) gestionează şi procesează datele;
- colectează jurnalele de alarme, evenimente, configurare şi istoric, debite, presiuni şi
temperaturi .
4. Gestionează consumul tehnologic (consum tehnologic, consum propriu şi pierderi de gaze)
la nivel ET şi tronsoane de conductă :
- previzionează/prog ramează consumul tehnologic an/lună/zi (consum tehnologic,
consum propriu şi pierderi de gaze);
- colectează/calculează consumul tehnologic;
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colectează

datele de consum propriu;
calculează pierderile de gaze;
auditează sistemele de măsurare destinate măsurării cantităţiilor de gaze comerciale şi
tehnologice;
- sesizează Laboratorul de Metrologie şi Analiză Gaze despre neconformităţile constatate
la acestea;
- urmăreşte remedierea neconformităţilor constatate la auditurile efectuate la sistemele
de măsurare comerciale şi tehnologice din SNT;
- supraveghează încadrarea sistemelor de măsurare în legislaţia/standardele în vigoare şi
în alte documente ce stau la baza metodei de determinare a cantităţiilor de gaze
naturale (standarde internaţionale, specificaţii ale producătorilor);
- calculează erorile de măsură a fiecărui aparat;
- răspunde de încadrararea consumului tehnologic în previziune/program;
5. Asigură relaţia cu partenerii şi clienţii în teritoriu:
- întocmeşte procesele verbale de primire/predare gaze săptămânal/lunar cu partenerii
teritoriali din cadrul sectorului aparţinător exploatării teritoriale;
- verifică şi ţine evidenţa tuturor proceselor verbale de primire/predare gaze
săptămânal/lunar cu partenerii de la toate sectoarele din cadrul exploatării teritoriale;
- asigură relaţia cu clienţii în zona teritorială în care îşi desfăşoară activitatea;
- întocmeşte procese verbale/documente în cazul stabilirii cantităţiilor de gaze ce
urmează a fi corectate.
6. Monitorizează operativ parametrii de funcţionare ai instalaţiilor şi informează conducerea
exploatării teritoriale.
7. Ţine legătura permanent şi comunică parametrii dispeceratelor companiilor care concură la
realizarea transportului transfrontalier de gaze, în conformitate cu acordurile de
dispecerizare în vigoare.
8. Propune soluţii tehnice şi avizează lucrările agenţilor economici din zona de protecţie a
conductelor de transport şi transport transfrontalier gaze şi a instalaţiilor aferente acestora
în limitele de competenţă aprobate de societate.
9. Ţine evidenţa cantităţilor de gaze vehiculate şi calculează pierderile de gaze şi a
consumurilor tehnologice urmare a lucrărilor programate şi neprogramate la conductele de
transport transfrontalier.
1O. Ţine evidenţa proceselor verbale lunare încheiate cu partenerii străini, întocmeşte şi
transmite situaţii şi documente în acest sens.
11. Urmăreşte funcţionarea în parametrii a sistemului de transport transfontalier gaze şi a
instalaţiilor aferente (S.M.G.-uri ) de pe raza de acţiune a exploatării.
12. Urmăreşte operativ împreună cu Serviciul Mentenanţă şi Siguranţă SNT, remedierea
defectelor şi efectuarea lucrărilor programate pe sistemul de transport internaţional şi a
instalaţiilor aferente.
13. Participă împreună cu Serviciul Mentenanţă şi Siguranţă SNT, Compartimentul
Diagnosticare, Protecţie Catodică şi GIS şi Sectoarele/SMG-urile la curăţarea sau
inspectarea conductelor aferente sistemului de transport transfrontalier.
14. Asigură îndeplinirea tuturor formalităţilor vamale în conformitate cu prevederile legislaţiei
de specialitate comunitare şi române în vigoare, pentru contractele încheiate de SNTGN
"TRANSGAZ" S.A. în ceea ce priveşte activitatea de tranzit gaze naturale.
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15. Asigură activitatea de expediere/primire internaţională a documentelor referitoare la
activitatea de transport transfrontalier gaze naturale.
16. Se ocupă de traducerea materialelor documentare şi a corespondenţei din limba rusă.
17. Asigură traducerea în cadrul întâlnirilor pe care Exploatarea Teritorială le are cu partenerii
străini.

13. COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE
1. Angajează cheltuieli şi efectuează plăţi în limita fondurilor alocate.
2. Utilizează şi gestionează fondurile alocate exploatării teritoriale şi răspunde de felul cum leau consumat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3. Calculează şi plătesc drepturile de personal.
4. Urmăreşte realizarea profitului economic şi a rentabilităţii prevăzute în program.
5. Întocmeşte şi transmite dările de seamă statistice privind realizarea costurilor de producţie
la organele în drept şi societăţii naţionale.
6. Organizează şi conduce contabilitatea financiară şi contabilitatea internă de gestiune prin
asigurarea unei evidenţe stricte a patrimoniului, a tuturor mijloacelor şi fondurilor fixe şi
circulante, a celorlalte valori materiale şi băneşti.
7. Asigură întocmirea corectă, la timp şi la zi a actelor contabile, a documentelor de evidenţă
primară şi a înregistrărilor contabile.
8. Răspunde de ţinerea corectă şi la zi a întregii evidenţe contabile pentru asigurarea
calculelor privind preţul de cost şi asigurarea respectării termenelor de depunere a balanţei
şi a situaţiilor anexe.
9. Răspunde de respectarea termenelor de depunere a situaţiilor decontărilor, precum şi de
clasarea şi păstrarea în condiţii bune şi în deplină siguranţă a actelor justificative şi a
documentelor contabile.
1O. Răspunde de ţinerea corectă şi la zi a operaţiunilor de casă şi de bancă. Verifică cel puţin o
dată pe lună soldul casei şi statele de drepturi băneşti ale salariaţilor.
11. Asigură în permanenţă disponibilităţiile băneşti în contul de decontare deschis la bancă.
12. Conduce evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor care angajează patrimoniul,
asigurându-se efectuarea corectă şi la timp a înregistrării fenomenelor economice,
respectând prevederile legale.
13. Efectuează periodic inventarierea patrimoniului cu regularizarea diferenţelor şi evidenţierea
acestora în contabilitate şi recuperarea eventualelor pagube.
14. Întocmeşte şi prezintă societăţii dările de seamă contabile, balanţa de verificare, precum şi
alte situaţii solicitate de organele centrale sau conducerea societăţii naţionale.
15. Organizează şi exercită controlul financiar preventiv potrivit legilor în vigoare.
16. Organizează şi efectuează controlul tuturor gestiunilor prin verificarea existenţei faptice a
mUioacelor materiale din patrimoniul exploatării potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
17. Verifică realitatea consumurilor de bunuri materiale, întocmirea corectă şi la zi a
documentelor de evidenţă operativă şi plata drepturilor legale de personal.
18. Urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite la verificările anterioare, inclusiv la
controalele organizate de Biroul Control Financiar de Gestiune din cadrul societăţii,
întocmeşte informări periodice asupra rezultatelor activităţii şi constatărilor.
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14. COMPARTIMENTUL EVIDENŢĂ TRANZIT
1. Calculează drepturile de personal pentru salariaţii Exploatării Teritoriale.
2. Asigură întocmirea corectă, la timp şi la zi a actelor contabile, a documentelor de evidenţă
primară şi a înregistrărilor contabile, distinct pe activitatea de transport internaţional al
gazelor naturale.
SUBUNITĂŢI DE EXPLOATARE TERITORIALĂ
15. SECTOR
Sectoarele sunt subunităţi operative de bază, subordonate direct exploatării teritoriale, care
asigură exploatarea sistemului de transport gaze naturale, a sistemului propriu de
telecomunicaţii precum şi întreţinerea, reviziile periodice şi repararea tuturor instalaţiilor
tehnologice din cadrul acestora.
Realizarea acestor lucrări se face pe baza normativelor, a procedurilor şi instrucţiunilor de lucru
aprobate, a prevederilor legale de SSM, SU şi PM, a programelor operative primite din partea
exploatării teritoriale şi Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale
tranzacţionate în România.

Principalele

atribuţii şi

responsabilitati:

exploatarea Sistemului Naţional de Transport gaze naturale la parametrii proiectaţi
şi participă la realizarea procesului de dispecerizare a gazelor naturale, astfel încât toţi
consumatorii să fie alimentaţi cu gaze naturale în mod continuu şi la parametrii contractaţi.
2. Asigură mentenanţa conductelor şi a instalaţiilor tehnologice aferente sectorului conform
NTS pentru SRM-uri, conducte, SPC-uri şi a programelor anuale PRRAM.
3. Ţine evidenţa şi raportează către ET consumurile tehnologice, indexurile de la contoarele de
energie, apă etc.
4. Întocmeşte şi urmăreşte documentele de evidenţă a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor,
precum şi a documentelor specifice activităţii de întreţinere şi reparaţii.
5. Ţine în evidenţă zonele cu urmărire specială şi transmite către ET raportul de urmărire a
acestora.
6. Ţine evidenţa consumurilor de carburant şi a orelor de funcţionare la utilaje.
7. Colaborează împreună cu compartimentele de specialitate la elaborarea de teme de
cercetare şi proiectare cu aplicabilitate în activitatea de transport gaze.
8. Furnizează date de specialitate către E.T., privind acordarea avizelor pentru persoane fizice
şi juridice care intenţionează să construiască în vecinatatea obiectivelor/sistemelor din
sector.
9. Propune soluţii tehnice şi emite puncte de vedere la proiectele tehnice de dezvoltare,
modernizare, reabilitare aferente instalaţiilor din cadrul sectorului.
1O. Participă la întocmirea şi reactualizarea schemelor tehnologice pentru obiectivele SNT
aferente sectorului.
11. Participă la întocmirea listei cu propunerile pentru autorizarea personalului propriu din
cadrul sectorului.
12. Răspunde de efectuarea reparaţiilor şi a reviziilor periodice, precum şi remedierea operativă
a accidentelor tehnice survenite pe conducte şi în instalaţiile aferente sectorului.
13. Răspunde de realizarea activităţii de transporturi auto proprii, asigurând folosirea raţională
şi eficientă a mijloacelor de transport şi întocmeşte FAZ-urile pentru parcul auto aflat în
dotare.
1.

Asigură
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14. Asigură funcţionarea corectă a maşinilor şi utilajelor din dotare în condiţii de siguranţă,
prevenirea şi eliminarea întreruperilor sau deficienţelor în funcţionarea acestora şi răspunde
de gestionarea corectă a dotări lor încredinţate spre exploata re.
15. Răspunde de funcţionarea instalaţiilor de odorizare din cadrul SRM-urilor şi a
echipamentelor de protecţie catodică.
16. Răspunde de întocmirea evidenţelor primare, de respectarea termenelor şi exactitatea
datelor raportate, solicitate de conducerea ET.
17. Răspunde de prelevarea orară, zilnică şi lunară a datelor de la SRM-uri şi transmiterea
acestora la compartimentele de specialitate din cadrul exploatării.
18. Organizează şi efectuează cu forţe proprii dezmembrarea utilajelor sau instalaţii lor
tehnologice casate, sortarea materialelor, recuperarea pieselor de recondiţionat, precum şi
valorificarea sortimentelor de materiale rezultate în urma dezmembrării fondurilor fixe.
19. Răspunde de gospodărirea bunurilor materiale aflate în dotarea sectorului şi gestionează
activităţile administrative.
20. Participă la recepţia lucrărilor de investiţii şi reparaţii din raza de activitate a sectorului.
21. Răspunde de urmărirea lucrărilor efectuate de terţi în zona de siguranţă a conductelor,
lucrări ce se execută pe baza unor avize favorabile emise de Departamentul Exploatare şi
Mentenanţă şi vizat de Serviciul Avize Construcţii şi Zone de Protecţie Conducte.
22. Colaborează cu responsabilii SCADA şi TC de la nivelul exploatării teritoriale pentru
verificarea stării de funcţionare a sistemelor SCADA , respectiv TC . Remediază
deranjamentele circuitelor electrice şi telefonice.
23. Ţine evidenţa mijloacelor fixe din dotare, participă la inventarieri şi face propuneri de
casare.
24. Răspunde de pregătirea lucrărilor de godevilare şi participă împreună cu Serviciul
Planificare Mentenanţă şi Compartimentul Diagnosticare, Protecţie Catodică şi GIS la
curăţa rea sau inspectarea conductelor aferente sectorului.
25. Anunţă factorii de decizie din cadrul ET -ului atunci când se ivesc situaţii care au o evoluţie
periculoasă în sensul afectării unuia din obiectivele supravegheate, aferente sectorului.
16. STAŢIA DE MĂSURARE GAZE
Staţiile de măsurare gaze sunt subunităţi operative de bază, (asimilate cu sectorul)
subordonate direct exploatării teritoriale, care asigură exploatarea sistemului de transport
transfrontalier gaze naturale, a sistemului propriu de telecomunicaţii, precum şi întreţinerea,
reviziile periodice şi repararea tuturor instalaţii lor tehnologice din cadrul acestora.
Realizarea acestor lucrări se face pe baza normativelor, a procedurilor şi instrucţiunilor de lucru
aprobate, a prevederilor legale în vigoare de SSM, SU, PM, a programelor operative primite din
partea exploatării teritoriale şi Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale
tranzacţionate în România.

Principalele

atribuţii şi responsabilităţi:

exploatarea Staţiei de măsură a sistemului de transport transfrontalier gaze
naturale la parametrii proiectaţi şi participă la realizarea procesului de dispecerizare a
gazelor naturale şi a programelor anuale P.R.R.A.M.
2. Asigură mentenanţa conductelor şi a instalaţiilor tehnologice aferente SMG-ului, conform
N.T.S.

1.

Asigură
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respectarea prevederilor stipulate în Acordurile Tehnice de Exploatare a Staţiilor
de Măsurare Gaze încheiate cu partenerii străini/ precum şi a altor reglementări conexe
(Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze din România/ Codul Reţelei/ Acordul de
Dispecerizare/ Legea gazelor/ Convenţia de colaborare transfrontalieră etc.).
4. Răspunde de calculul cantităţii zilnice/ lunare/ anuale şi calităţii gazelor împreună cu
partenerii de contract/ asigură respectarea parametrilor tehnologiei conform contractelor în
vigoare.
5. Ţine evidenţa şi raportează către ET consumurile tehnologice/ indexuri le de la contoarele de
energie/ apă etc.
6. Răspunde de efectuarea reparaţiilor şi a reviziilor periodice/ precum şi remedierea operativă
a accidentelor tehnice survenite pe conducte şi în instalaţiile aferente S.M.G.-urilor.
7. Colaborează cu responsabilii SCADA şi TC de la nivelul exploatării teritoriale pentru
verificarea stării de funcţionare a sistemelor SCADA respectiv TC. Remediază
deranjamentele circuitelor electrice şi telefonice.
8. Răspunde de realizarea activităţii de transporturi auto proprii/ asigurând folosirea raţională
şi eficientă a mijloacelor de transport şi întocmesc FAZ-urile pentru parcul auto aflat în
dotare.
9. Ţine evidenţa consumurilor de carburant şi a orelor de funcţionare la utilaje.
1O. Arhivează documentele primare aferente S.M.G.-urilor.
11. Întocmeşte programul de aprovizionare cu materiale/ echipamente/ utilaje aferent S.M.G.urilor.
12. Asigură funcţionarea instalaţii lor/ maşinilor şi utilajelor în condiţii de siguranţă/ prevenirea şi
eliminarea întreruperilor sau deficienţelor în funcţionarea acestora.
13. Organizează şi efectuează cu forţe proprii dezmembrarea utilajelor sau instalaţiilor
tehnologice casate/ sortarea materialelor/ recuperarea pieselor de recondiţionat precum şi
valorificarea sortimentelor de materiale rezultate în urma dezmembrării fondurilor fixe.
14. Răspunde de întocmirea evidenţelor primare/ de respectarea termenelor şi exactitatea
datelor raportate în cadrul urmăririi realizării tuturor secţiunilor de plan/ precum şi a datelor
solicitate de conducerea exploatării sau a departamentului.
15. Răspunde de gospodărirea bunurilor materiale aflate în dotare şi gestionează activităţile
administrative aferente S.M.G.-urilor.
16. Colaborează împreună cu compartimentele de specialitate la elaborarea de teme de
cercetare şi proiectare cu aplicabilitate în activitatea de transport gaze.
17. Propune soluţii tehnice şi emite puncte de vedere la proiectele tehnice de dezvoltare/
modernizare/ reabilitare a instalaţiilor tehnologice aferente S.M .G. -uri lor.
18. Furnizează date de specialitate către E.T. privind acordarea avizelor pentru persoane fizice
şi juridice care intenţionează să construiască în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din
S.M.G-uri.
19. Participă la întocmirea şi reactualizarea schemelor tehnologice pentru obiectivele SNT din
cadrul S.M.G.-urilor;
20. Participă la întocmirea listei cu propunerile pentru autorizarea personalului propriu din
cadrul S.M.G.-ului.
21. Participă la recepţia lucrărilor de investiţii şi reparaţii din raza de activitate a staţiei.
22. Urmăreşte lucrările efectuate de terţi în cadrul SMG-urilor/ lucrări ce se execută în baza
proiectelor aprobate sau a programelor de lucru.
3.

Urmăreşte

1
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23. Ţine evidenţa mijloacelor fixe din dotare, participă la inventarieri şi face propuneri de casare
pentru echipamentele aflate în dotare.
24. Răspunde de pregătirea lucrărilor de godevilare şi participă împreună cu Serviciul
Planificare Mentenanţă şi Compartimentul Diagnosticare, Protectie Catodică şi GIS la
cu răţa rea sau inspectarea conductelor aferente staţiilor.
25. Anunţă factorii de decizie din cadrul E.T.-ului atunci când se ivesc situaţii care au o evoluţie
periculoasă în sensul afectării unuia dintre obiectivele supravegheate aferente S.M.G.-urilor.
26. Răspunde de respectarea cu stricteţe a normativelor de mentenanţă aferente S.M.G.-urilor.
SECŢIUNEA

25

UNITATEA DE MANAGEMENT DE PROIECT BRUA
Unitatea de Management de Proiect BRUA, denumită în continuare U.M.P. BRUA, asigură
managementul integrat al proiectului "DEZVOLTAREA PE TERITORIUL ROMÂNIEI A
SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE PE CORIDORUL BULGARIA ROMÂNIA - UNGARIA- AUSTRIA", în conformitate cu Planul de Dezvoltare al Sistemului de
Transport Gaze Naturale 2014-2023, denumit în continuare Proiect BRUA. Principalul obiectiv
al UMP BRUA constă în realizarea Proiectului BRUA în timpul şi în bugetul alocat, precum şi la
standardele de cal itate specificate.
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al U.M.P. BRUA constituie anexă la prezentul ROF.
SECŢIUNEA

26

DIRECTIA
ARHEOLOGICĂ
,
Direcţia Arheologică asigură

realizarea activităţilor arheologice aferente fazelor de proiectare a
activităţilor destinate cercetării siturilor arheologice pentru lucrările de execuţie din domeniul
transportului de gaze naturale, precum şi a activităţilor destinate pentru protecţia, conservarea,
restaurarea şi punerea în valoare a siturilor arheologice şi monumentelor istorice aflate sub
incidenţa proiectelor şi lucrărilor de execuţie din domeniul transportului de gaze naturale,
aferente proiectelor implementate de TRANSGAZ S.A. Direcţia Arheologică reprezintă
interesele SNTGN "TRANSGAZ" S.A. în relaţia cu deconcentratele Ministerului Culturii, cu
muzeele departamentale, naţionale, facultăţile de profil, institutele de cercetare arheologică şi
cu entităţile cu rol de avizare: Comisia Naţională Arheologică, Comisia Naţională a
Monumentelor Istorice, Comisiile Zonale ale Monumentelor.
1. SERVICIUL CONTRACTE ŞI URMĂRIRE LUCRĂRI ARHEOLOGICE
1. Întocmeşte norme interne de deviz, proceduri de achiziţie şi de recepţie pentru prestaţii
arheologice, verifică şi avizează contractele pentru prestaţii arheologice.
2. Asigură dirigenţia pentru lucrările arheologice efectuate de prestatori şi întocmeşte
rapoarte de evaluare.
3. Asigură pregătirea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
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4. Întocmeşte proiectul contractului de achiziţie/acordului - cadru pentru procedurile
organizate.
5. Transmite Serviciului Evidenţă Contracte, proiectele contractelor de achiziţie/acordurile
cadru încheiate.
6. Întocmeşte comenzi sau, după caz, contracte pentru achiziţiile directe de lucrări/servicii/
produse.
7. Verifică conformitatea contractului de servicii arheologice cu caietul de sarcini propus,
anterior semnării acestuia de către ambele părţi.
8. Gestionează evidenţa contractelor încheiate.
9. Urmăreşte derularea contractelor şi încadrarea în termenele contractuale.
1O. Asigură legătura cu compartimentele specifice din cadrul SNTGN ,,TRANSGAZ" S.A., în
vederea derulării contractelor.
11. Asigură corespondenţa cu subcontractanţii terţi în vederea efectuării lucrărilor contractate.
12. Întocmeşte documentaţia necesară pentru încheierea actelor adiţionale şi urmăreşte
încheierea lor.
13. Transmite spre plată facturile emise de terţi reprezentând serviciile de proiectare efectuate
cât şi contravaloarea avizelor şi acordurilor refacturate.
14. Înregistrează în sistemul MAIS contractele şi facturile aferente.
15. Ţine evidenţa şi verifică valabilitatea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor obţinute de
Prestatorii terţi şi soli cită acestora prelungirea lor înainte de expirare.
16. Întocmeşte periodic situaţia privind stadiul lucrărilor.
2. BIROUL CERCETARE ARHEOLOGICĂ
1. Execută lucrări şi cercetări arheologice şi istorice autorizate, teoretice şi de teren prevăzute
în standardele şi procedu rile arheologice, cu respectarea Codului Deontologie Profesional
al Arheologilor şi legislaţiei din domeniu.
2. Întocmeşte diagnostice teoretice şi de teren pentru proiectele SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
3. Verifică şi avizează de principiu rapoartele şi studiile de specialitate istorică şi arheologică
prezentate de prestatorii externi .
4. Elaborează proceduri pentru activităţile tehnice ale societăţii care conţin lucrări cu incidenţă
asupra patrimoniului cultural naţional.
5. Participă la întocmirea componentei arheologice şi istorice la proiectele elaborate de
SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
6. Întocmeşte specificaţiile tehnice/caietele de sarcini pentru achiziţia de servicii/lucrări
arheologice după cum urmează: cercetare arheologică preventivă, supraveghere
arheologică şi pentru diagnostic arheologic de teren neintruziv/intruziv, capitole le de
arheologie.
SECŢIUNEA

27

DIRECTIA
APROVIZIONARE SI
,
, TRANSPORT
Direcţia

Aprovizionare şi Transport asigură îndeplinirea sarcinilor care îi revin privind
menţinerea în funcţionare a obiectivelor SNT, având atribuţii şi responsabilităţi în următoarele
domenii:
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elaborarea şi gestionarea Programului de aprovizionare prin care se asigură produsele,
materialele auxiliare şi piesele de schimb necesare în desfăşurarea activităţilor din cadrul
societăţii;

-

asigurarea societăţii cu resurse materiale şi tehnice corespunzătoare calitativ, cu costuri
mm1me;
asigurarea depozitării şi înregistrării tuturor materialelor achiziţionate de către societate;
as1gurarea
nevoilor de transport ale persoanelor din structurile funcţionale ale
societăţii;

-

asigurarea

Principalele

mentenanţei

parcului auto al

atribuţii şi responsabilităţi

ale

societăţii.

entităţilor funcţionale

din cadrul direcţiei:

1. SERVICIUL MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII
1. Întocmeşte Programul de Aprovizionare anual pe care îl înaintează spre aprobare
Consiliului de Administraţie al societaţii.
2. Transmite la Departamentul Achiziţii Sectoriale şi Contractări necesarul de materiale de
aprovizionat anual.
3. Întocmeşte în colaborare cu solicitanţii produselor ce urmează a fi aprovizionate,
specificaţiile tehnice, graficele de livrare şi alte cerinţe pentru caietul de sarcini pe care le
transmite la Departamentul Achiziţii Sectoriale şi Contractări în vederea organizării
procedurilor de achiziţie etc.
4. Participă la evaluarea ofertelor transmise în cadrul procedurilor de achiziţie.
5. Asigură codificarea produselor pentru evidenţiere gestionară şi contabilă pnn sistemul
informaţional MAIS.
6. Întocmeşte diferite rapoarte referitoare la stadiul asigurării cu materii prime, materiale şi
echipamente tehnice necesare, al realizării contractelor de aprovizionare pe total şi pe
principalii furnizori.
7. Întocmeşte şi transmite la Consiliul de Administraţie al societăţii diverse rapoarte
referitoare la realizarea Programului de Aprovizionare şi cele cu privire la gestionarea
eficientă a stocurilor.
8. Coordonează activitatea de programare ŞI stabilire a cantităţilor de materiale/piese de
schimb/produse.
1.1. BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE ŞI GESTIONARE STOCURI
1. Primeşte spre urmărire şi realizare, contractele încheiate de Serviciul Licitaţii-Contractări
pentru produse/materiale/piese de schimb.
2. Asigură codificarea produselor pentru evidenţiere gestionară şi contabilă prin sistemul
informaţional MAIS.
3. Înregistrează şi gestionează în sistemul informatic MAIS contractele de achiziţie de
produse/materiale auxiliare şi piese de schimb.
4. Realizează gestionarea contractelor, respectiv urmăreşte primirea, evidenţa şi plata
facturilor de la furnizori, în acest sens vizând facturile pentru plată.
5. Participă la evaluarea ofertelor transmise în cadrul procedurilor de achiziţie.
6. Colaborează cu compartimentele din cadrul societăţii în vederea recepţiei şi repartizării
mărfurilor contractate.
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cu compartimentele din cadrul Departamentului Economic cărora le transmite
facturile vizate şi NIR-urile semnate de comisiile de recepţie.
8. Organizează recepţionarea materialelor livrate de către furnizori la depozitele TRANSGAZ

7.

Colaborează

S.A.
normele şi normativele de stoc pentru materii şi materiale şi asigură menţinerea
stocurilor la nivelul programat, prevenind formarea de stocuri fără utilizare.
1O. Urmăreşte evoluţia şi mişcarea stocuri lor, propune măsuri pentru reducerea stocuri lor fără

9.

Elaborează

m1şcare.

11 . Urmăreşte contractele de custodie cu constructorii, pentru materialele predate în custodie
la aceştia şi ţine evidenţa materialelor aflate în custodie la terţi.
1.1.1. DEPOZIT MATERIALE
1. Participă la recepţia tuturor produselor/materialelor/pieselor de schimb achiziţionate de
societate.
2. Răspunde de organizarea gestiunilor, evidenţa primară, circuitul documentelor, securitatea
locurilor de depozitare şi inventarierile periodice.
3. Înregistrează documente de gestiune pentru evidenţiere gestionară şi contabilă prin
sistemul informaţional MAIS.
4. Organizează distribuirea şi transportul materialelor conform cererilor în baza cărora au fost
achiziţionate.

5. Coordonează gestiunile din depozitele aparţinând sediului societăţii.
6. Organizează
manipularea, depozitarea, conservarea,
păstrarea
şi
gospodărirea
corespunzătoare a bunurilor materiale intrate şi existente în depozite.
7. Participă la inventarierea anuală a stocurilor sau ori de eate ori este solicitat la inventar.
2. BIROUL GESTIONARE PROGRAM DE APROVIZIONARE
1. Identifică şi stabileşte volumul şi structura de materiale necesare desfăşurării activităţii de
ansamblu a societăţii.
2. Stabileşte fundamentarea tehnica-economică a programului de aprovizionare şi elaborează
previziuni privind necesităţile de materiale.
3. Participă la întocmirea Programului de Aprovizionare anual.
4. Primeşte de la departamente/direcţii/exploatări teritoriale/sucursala necesarul de materiale
pe care îl centralizează şi îl corelează cu stocurile existente şi contractele aflate în derulare
determinând necesarul de aprovizionat, cantităţile şi sortimentele ce se asigură prin
redistribuirea stocurilor.
5. Efectuează codificarea CPV a necesarului de aprovizionat, conform Vocabularului comun
privind achiziţiile publice, aprobat prin Regulamentul Comisiei Europene-aplicabil,
determinând valorile de aprovizionat pe categorii de produse.
6. Întocmeşte lista cu produsele ce se pot achiziţiona direct în anul de plan respectiv, funcţie
de valorile anuale ale acestora determinate ca urmare a aplicării codificării CPV.
7. Elaborează decizia cu privire la listele cu produsele şi cantităţi le ce pot fi achiziţionate di rect
de către exploatările teritoriale, ca extrase din lista cu produsele ce se încadrează la achiziţii
directe, conform legislaţiei în vigoare.
8. Întocmeşte diverse rapoarte cu privire la realizarea achiziţiilor directe din cadrul
Exploatărilor Teritoriale.
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9. Întocmeşte adresele pentru achiziţiile de produse cuprinse în Programul de aprovizionare
pe care le transmite la Departamentul Achiziţii Sectoriale şi Contractări în vederea
organizării procedurilor de achiziţie etc.
1O. Participă la evaluarea ofertelor transmise în cadrul procedurilor de achiziţie.
3. BIROUL ADMINISTRARE PARC AUTO
1. Întocmeşte şi actualizează permanent baza de date cuprinzând toate datele de identificare
ale autovehiculelor din parcul auto al societăţii.
2. Colaborează cu Serviciul Circulaţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi
Registrul Auto Român în vederea realizării înmatriculării autovehiculelor achiziţionate de
TRANSGAZ S.A.
3. Propune şi întocmeşte documentele necesare pentru casarea şi/sau radierea
autovehiculelor şi asigură conservarea acestora la scoaterea temporară din circulaţie.
4. Realizează fişa sintetică şi întocmeşte dosarul cazier pentru fiecare din autovehiculele
societăţii .

5. Întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa parcului auto în vederea achiziţionării
rovignetelor, plata asigurărilor obligatorii şi CASCO.
6. Întocmeşte şi transmite Serviciului Impozite şi Taxe situaţia parcului auto pentru efectuarea
plăţii impozitului anual pentru autovehiculele aflate în dotare.
7. Întocmeşte documentaţia şi obţine licenţa de transport şi alte documente necesare pentru
autovehiculele care se încadrează în prevederile ordonanţei de guvern privind
transporturile rutiere, precum şi autorizaţiile de transport pentru auto agabaritice sau care
transportă încărcătură ce depăşeşte limitele gabaritice admise pe drumurile publice.
8. Gestionează evidenţa autorizaţiilor speciale şi a certificatelor de atestare cu termenele
scadente.
9. Planifică şi gestionează realizarea controalelor medicale şi psihologice ale conducătorilor
auto de la sediul societăţii.
1O. Realizează şi verifică instruirea personalului care participă la siguranţa circulaţiei de la sediul
societăţii în vederea cunoaşterii normelor legale, ordinelor şi instrucţiunilor care
reglementează circulaţia rutieră.

11. Gestionează modul de emitere şi primire a foilor de parcurs aferente autovehiculelor de la
sediul societăţii în conformitate cu activitatea zilnică programată a autovehiculelor.
12. Înregistrează foile de parcurs şi întocmeşte FAZ-urile lunare pentru fiecare autovehicul din
cadrul serviciului.
13. Întocmeşte pontajullunar pentru conducătorii auto din cadrul biroului.
14. Întocmeşte analize referitoare la cheltuielile realizate pe tipuri de autovehicule şi propune
modalităţi de reducere a acestora.
15. Coordonează activitatea de transport rutier din cadrul Exploatărilor Teritoriale si a
Sucursalei Mediaş.
16. Colaborează cu serviciile abilitate în activitatea de protecţie a mediului.
4. SERVICIUL EXPLOATARE, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII AUTO
1. Asigură menţinerea autovehiculelor rutiere din cadrul serviciului într-o stare tehnică
corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei
rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei .
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2. Planifică reviziile tehnice periodice pentru autovehiculele aferente serviciului la termenele
prevăzute de actele normative şi întocmeşte evidenţa realizării acestora pe tipuri de
autovehicule.
3. Urmăreşte şi gestionează contractele de servicii de revizii şi reparaţii, în conformitate cu
clauzele contractuale.
4. Planifică şi întocmeşte programul zilnic al deplasărilor autovehiculelor aferente sediului
societăţii conform necesităţilor stabilite de structurile societăţii.
5. Monitorizează activitatea autovehiculelor de la sediul societăţii cu ajutorul programului
informatic GPS achiziţionat şi raportează săptămânal activitatea desfăşurată.
6. Gestionează evidenţa bonurilor de combustibil, a anvelopelor şi a schimburilor de ulei
rezultat în conformitate cu FAZ-urile întocmite.
7. Centralizează datele din FAZ-uri în vederea întocmirii unor rapoarte trimestriale referitoare
la activitatea de transport rutier şi determinarea indicatorilor de performanţă aferenţi
activităţii de transport.
8. Determină necesarul de carburanţi, lubrifianţi şi anvelope în vederea aprovizionării acestora
la termenele necesare.
9. Participă la elaborarea caietelor de sarcini în vederea achiziţionării de noi autovehicule sau
a serviciilor necesare întreţinerii şi reparării autovehiculelor existente în parcul auto al
TRANSGAZ S.A.
5. SERVICIUL APROVIZIONARE ŞI TRANSPORT RUTIER
1. Organizează şi coordonează întreaga activitate din cadrul serviciului.
2. Coordonează planificarea şi realizarea programului zilnic al autovehiculelor, conform
solicitărilor şi necesităţilor.

3. Asigură întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi gestionarea contractelor de mentenanţă
şi a serviciilor conexe.
4. Verifică şi coordonează realizarea achiziţiilor din programul anual de aprovizionare, în limita
delegărilor de competenţă primite.
5. Urmăreşte gestionarea corectă a cheltuielilor, întocmeşte analize şi rapoarte manageriale,
face propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţilor coordonate şi de reducere a costurilor.
6. Asigură respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne ale societăţii.
7. Gestionează solicitările de transport şi întocmeşte programul de transport rutier.
8. Gestionează foile de parcurs şi consumul de carburant pentru autovehicule.
9. Urmăreşte şi gestionează consumul de carburant pentru utilaje independente.
1O. Verifică şi gestionează foile de parcurs şi monitorizează prin GPS traseele parcurse.
11. Gestionează cheltuielile şi întocmeşte fişele sintetice de cheltuieli autovehicule.
12. Întocmeşte rapoarte manageriale, stabileşte şi calculează indicatori de exploatare ŞI
actualizează baza de date.
13. Gestionează evenimentele rutiere şi întocmeşte dosare de daună.
14. Programează şi gestionează realizarea controalelor medicale ŞI psihologice ale
conducătorilor auto.
15. Gestionează predarea primirea autovehiculelor din Parcul comun.
16. Păstrează evidenţa consumurilor de lubrifianţi şi anvelope în vederea aprovizionării
acestora la termenele necesare.
17. Gestionează dosarele cazier pentru autovehicule şi documentele legale de transport.
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18. Ţine evidenţa concediilor de odihnă, a orelor suplimentare şi întocmeşte pontajele pentru
conducătorii auto.
19. Întocmeşte documentele de decontare a transportului cu autoturismele proprii şi verifică
delegaţiile.

20. Monitorizează utilizarea cardului alimentare şi analizează consumul lunar de carburant.
21. Gestionează serviciile conexe: spălare autovehicule, vulcanizare şi alte servicii conform
delegării de competenţă .
22. Asigură recepţionarea produselor aprovizionate şi se preocupă de rezolvarea eventualelor
diferenţe cantitative sau calitative a căror răspundere o are furnizorul, cărăuşul sau
delegatul.
23. Răspunde de organizarea gestiunilor, evidenţa primară, circuitul documentelor, securitatea
locurilor de depozitare şi inventarierile periodice.
24. Asigură aprovizionarea tehnica-materială
pe baza contractelor perfectate de către
TRANSGAZ S.A.
SECŢIUNEA

28

BIROUL DOCUMENTE CLASIFICATE

Biroul Documente Clasificate are

următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

1. Primeşte documentele sosite pe adresa unităţii şi verifică integritatea sigiliilor/ştampilelor şi
a ambalajelor în care acestea au fost împachetate.
2. Înregistrează documentele clasificate primite, sau întocmite de personalul societăţii şi le
predă persoanelor cărora le-au fost destinate/repartizate în baza rezoluţiei înscrise pe ele
de către conducerea societăţii.
3. Răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi
evidenţa ştampilelor şi sigiliilor.
4. Înregistrează, împachetează, sigilează şi predă organelor desemnate documentele destinate
expedierii.
5. Distribuie
documentele
clasificate
pe
baza
rezoluţiei
înscrise
pe
acestea,
persoanei/persoanelor destinata re, numai dacă acestea se regăsesc în tabelul cu personalul
propriu care deţine certificate de securitate/autorizaţii de acces, pe niveluri de secretizare,
întocmit de structura de securitate.
6. Predă/primeşte, pe bază de tichet, mapele tip cu documente aflate asupra personalului,
ve r ifică integritatea sigiliilor şi clarifică situaţia mapelor care nu au fost înapoiate la
terminarea programului; mapele se păstrează numai în cadrul compartimentului
documente clasificate.
7. Clasează în dosare şi scade din evidenţă documentele rezolvate.
8. Asigură instruirea periodică a personalului privind documentele clasificate.
9. Asigură autorizarea şi ţine evidenţa persoanelor care necesită/au acces la informaţii
clasificate.
1O. Ţine evidenţa arhivei cu documente secrete ale unităţii şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute
de instrucţiunile arhivistice în vigoare.
11. Participă periodic la programul de pregătire specifică şi la convocările de specialitate.
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CAPITOLUL XIV
Dispoziţii finale
ARTICOLUL 41
Deciziile referitoare la activitatea şi funcţionarea curentă a TRANSGAZ S.A. se vor lua numai de
către persoanele care fac parte din structura de conducere a societăţii, fiind interzisă
intervenţia oricărei alte persoane sau entităţi publice ori private în luarea acestor decizii.
ARTICOLUL 42
La nivelul fiecărei entităţi organizatorice se va:

realiza activitatea de arhivare, conform reglementărilor interne ale societăţii şi prevederilor
legale aplicabile;
- asigura implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului Integrat Calitate-Mediu,
Sănătate şi Securitate Ocupaţională, conform documentelor SMICM şi atribuţiilor şi
responsabilităţilor din fişele de post;
- implementa Sistemul de Control Managerial/lntern, conform prevederilor legale în vigoare
şi deciziei emise de conducerea societăţii.
-

ARTICOLUL 43
Personalul angajat în cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A. are obligaţia, în exercitarea atribuţiilor
de serviciu-conform fişei postului, să respecte şi să se supună prevederilor Regulamentului
Intern şi Codului Etic al Salariatului, aprobate de către conducerea societăţii.
ARTICOLUL 44
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se actualizează periodic în conformitate cu
reglementările legale în vigoare şi Hotărârile A.G.A./C.A., precum şi ale deciziilor TRANSGAZ
S.A.
Anexele 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare.
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CAPITOLUL XV
Anexe

Anexa nr.1

COMPETENŢE DELEGATE DE CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
DIRECTORULUI GENERAL
Drepturile şi
Consiliului de

a.
b.

c.
d.

e.

f.

g.

h.
i.

j.

k.
1.

obligaţiile

Directorului General derivate din delegările de competenţă ale
Administraţie din sfera sa de competenţă în competenta acestuia:
Stabileşte nivelului garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru persoanele care au
calitatea de gestionar.
Încheie contractele de achiziţie sectoriale de lucrări, produse şi servicii astfel cum sunt
definite de Legea nr.99/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Intră în această
categorie şi contractele de racordare la SNT încheiate în temeiul legislaţiei în vigoare.
Semnează contractele de asistenţă juridică încheiate cu aprobarea AGEA.
Încheie contractele de transport al gazelor naturale (servicii ferme/intreruptibile) şi orice
alte contracte legate de activitatea de transport de către SNTGN. "TRANSGAZ" S.A., în
calitate de operator al SNT (OST) cu utilizatorii reţelei (U .R.) şi alţi participanţi la piaţa
gazelor naturale indiferent de valoarea contractului.
Încheie contractele de sponsorizare în limita unui plafon maxim lunar de 70.000 lei, cu
încadrarea în suma anuală prevăzută în B.V.C. aprobat, cu informarea periodică a Consiliului
de Administraţie.
Aprobă deplasarea în străinatate a personalului şi administratorilor SNTGN "TRANSGAZ"
S.A. în vederea participării la conferinţe, seminarii, cursuri, cu respectarea procedurii interne
aprobate la nivelul TRANSGAZ S.A. şi cu informarea membrilor Consiliului de Administraţie
în şedinţa următoare.
Modifică şi/sau completează "Programele Anuale ale SNTGN "TRANSGAZ" S.A., pentru
situaţii excepţionale şi care din motive obiective nu au putut fi cunoscute la momentul
întocmirii "Programelor Anuale, cu încadrarea în B.V.C., şi informează periodic Consiliul de
Administraţie cu privire la aceste modificări şi/sau completări .
Negociază şi încheie protocoale/memorandum-uri cu instituţii şi autorităţi publice,
societăţi/companii/regii autonome ale statului român .
Negociază şi încheie protocoale/memorandum-uri cu companii/instituţii internaţionale, cu
obligaţia informării Consiliului de Administraţie.
Aprobă şi semnează actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SNTGN
"TRANSGAZ" S.A. ori de câte ori Consiliul de Administraţie aprobă modificări în structura
organizatorică a societăţii.
Semnează Actul Constitutiv actualizat în urma modificărilor aprobate în AGA/CA.
Negociază şi semnează Contractul Colectiv de Muncă, precum şi
prelungirea,
modificările/completările aduse CCM prin Acte Adiţionale.
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Anexa nr.2

ŞI

ORGANIGRAMA SNTGN "TRANSGAZ" S.A.
ORGANIGRAMELE STRUCTURILOR ORGANIZATORICE COMPONENTE
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