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COMUNICAT DE PRESĂ

CV-ul inițial al Directorului General al SNTGN Transgaz
conținea erori de redactare și era neactualizat
Transgaz își exprimă regretul în legătură cu faptul că a publicat pe pagina de internet a companiei
un CV neactualizat al Directorului General, un CV vechi de câțiva ani și cu erori de redactare.
Concret, documentul despre care se face vorbire în spațiul public datează cu mult înainte ca dl Ion
Sterian să fi fost numit Director General al SNTGN Transgaz, ceea ce se poate observa cu ușurință
pe ultima pagină, unde este menționată calitatea de director general interimar. De altfel, CV-ul
respectiv nu a fost redactat personal de către dl Ion Sterian. Este o scăpare pentru care ne cerem
scuze. De altfel, CV-ul Directorului General al SNTGN Transgaz a fost actualizat și publicat pe
pagina de internet.
Pentru corecta și completa informare a mass-media și a opiniei publice în ceea ce privește studiile
dlui Ion Sterian, dorim să facem următoarele precizări:
1. Dl Ion Sterian a urmat în mod real cursurile tuturor instituțiilor de învățământ menționate
în CV-ul său.
2. Dl Ion Sterian a terminat în anul 1983 cursurile Universității de Petrol și Gaze din Ploiești,
obținând o diplomă de subinginer, absolvind în calitate de șef promoție.
3. Ulterior finalizării studiilor la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, dl Ion Sterian și-a
continuat studiile la Facultatea de Inginerie Economică, Management și Dezvoltare Rurală,
din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV). Aici, au fost
echivalați primii ani de studiu, respectiv disciplinele din anii I și II, iar după susținerea unor
examene de diferență, dl Ion Sterian a fost admis în anul III.
4. Dl Ion Sterian a absolvit cursurile USAMV în luna iunie 2002, obținând diploma de inginer.
Transgaz își exprimă speranța că această regretabilă eroare de redactare și respectiv de
neactualizare a conținutului CV-ului Directorului General să nu aducă prejudicii de imagine
companiei și dlui Ion Sterian, să nu ducă la afectarea profilului investițional al companiei, având în
vedere faptul că SNTGN Transgaz este companie listată la Bursa de Valori București și are
implementat sistem de guvernanță corporativă.
Contăm pe înțelegerea și buna-credință a tuturor celor care au ridicat în spațiul public acest
subiect în ultimele ore!
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