
 

 

 

SNTGN Transgaz SA a încheiat cu succes proiectul „TransGasFormation”, 

cofinanțat din Fondul Social European  

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa Prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți 

 

 

SNTGN Transgaz SA a finalizat cu succes implementarea proiectului „TransGasFormation”, în 

conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare nr.POCU/685/3/8/132556/17.06.2020, 

semnat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și societate. 

 

Obiectivul general al proiectului, derivat din Obiectivul specific 3.8 al POCU, a fost dezvoltarea 

competențelor angajaților ce fac parte din grupul țintă al proiectului prin activitățile de formare 

profesională, utilizând metode, practici și tehnici noi de management și de gestionare a resurselor 

umane, cu impact pozitiv direct asupra activității companiei. 

 

Modalitatea de implementare a proiectului: 

În cadrul proiectului s-au desfășurat 4 tipuri de cursuri, pentru 9 grupe, fiecare grupă având câte 

2 module, de care a beneficiat un grup țintă alcătuit din 137 salariați (dintre care 11 salariați au 

participat la 2 cursuri, totalizând 148 salariați), astfel: 
 

I. Competențe Antreprenoriale – 2 grupe, 30 de persoane, cu un total de 60 de ore de 

curs/grupă. 
                                    

II. Manager Îmbunătățire Procese – 4 grupe, 70 de persoane, cu un total de 80 de ore de 

curs/grupă. 
 

III. Manager Resurse Umane – 2 grupe, 30 de persoane, cu un total de 60 de ore de curs/grupă. 
 

IV. Inspector Resurse Umane – 1 grupă, 18 persoane, cu un total de 64 de ore de curs. 

 

 

Valoarea totală a proiectului:  

2.164.155,70 lei, din care 701.259,60 lei reprezintă finanțare nerambursabilă estimată din Fondul 

Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

 

Locul de desfășurare:  

Cursurile s-au desfășurat la Sinaia, în incinta Hotelului Mara, situat la adresa: strada Toporașilor 

nr. 1A, loc. Sinaia, Jud. Brașov. 

 



 

 

 
 

 

Grup țintă:  

Cursurile s-au adresat managerilor care coordonează activitatea companiei la diferite niveluri și 

angajaților din departamentul de resurse umane și din structurile teritoriale cu atribuții în 

domeniul resurselor umane. 

 

Perioada de implementare: 

iulie 2020 - iunie 2021 (12 luni). 

 

Prin implementarea proiectului TransGasFormation s-au obținut următoarele rezultate: 

▪ îmbunătățirea nivelului de cunoștințe şi competenţe în domeniul antreprenoriatului şi al 

gestionării eficiente a proceselor decizionale la nivelul societății (100 de salariați din cadrul 

societății) 

▪ dezvoltarea competențelor și a abilitaților în domeniul resurselor umane a angajaților din 

departamentul de resurse umane și din structurile teritoriale cu atribuții în domeniul resurselor 

umane (37 de salariați din cadrul societății, dintre care 11 salariați au participat la 2 cursuri, 

totalizând 48 salariați) 

▪ 100% grad de certificare pentru participanții la cursurile de formare profesională, toate cursurile 

fiind acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C). 

 

Concluzie: 

În urma implementării proiectului TransGasFormation, un număr de 137 de angajați ai societății 

au beneficiat de formare profesională (dintre care 11 angajați au participat la 2 cursuri, totalizând 



 

 

148 angajați), contribuind astfel la dezvoltarea companiei prin utilizarea deprinderilor și a 

informațiilor nou dobândite în urma cursurilor efectuate. 
 

Un impact pozitiv direct asupra activității companiei va fi generat prin aplicarea unor metode, 

practici și tehnici noi de management și de gestionare a resurselor umane. Participanții vor 

contribui la dezvoltarea societății pe termen lung, îmbinând metodele actuale de lucru cu tehnici 

inovative, reușind astfel să-și creeze o carieră longevivă în cadrul companiei, înțelegând nevoia de 

evoluție și de adaptabilitate la cerințele societății și ale economiei moderne. 

 

Date de contact:  

Manager proiect: Teodorescu Ruxandra Viorica  

Adresă e-mail: ruxandra.teodorescu@transgaz.ro  
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