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MESAJUL DOMNULUI DIRECTOR GENERAL ION STERIAN

RESPONSABILI CU NOI, RESPONSABILI CU MEDIUL!

Puțin câte puțin se adună și înseamnă mult, iar în această perioadă deosebit de complexă din punct de vedere energetic atât 
pentru România, cât și pentru întregul continent, mult a ajuns să însemne enorm. 

De aceea, dacă întreprinzând tot ceea ce stă în puterea noastră, reușim să contribuim la un efort național și european comun
pentru a folosi cât mai rațional posibil resursele energetice, vom reuși să gestionăm eficient consumul de energie.

SNTGN TRANSGAZ SA a fost și este o companie responsabilă care se preocupă permanent de angajamentele asumate față de
comunitatea în care își desfășoară activitatea.

În acest sens, la nivelul societății, am aprobat PLANUL DE MĂSURI în vederea reducerii consumului de energie electrică și

termică pentru perioada imediat următoare în clădirile administrative ale SNTGN Transgaz SA (Nr.DL.69506/05.09.2022)

și Proiectul CSR - "Responsabilizarea angajaților pentru creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de

energie la nivelul SNTGN Transgaz SA" documente ce conțin măsuri și acțiuni simple, dar care realizate repetat, cu

responsabilitate, de către fiecare dintre noi, pot contribui la realizarea obiectivului de creștere a eficientei energetice și

reducere a consumurilor de energie.

Măsurile și acțiunile aprobate prin documentele menționate vor fi afișate la avizierele societății și implementate la nivelul
tuturor structurilor și entităților organizatorice și funcționale ale SNTGN Transgaz SA.

Vă mulțumesc pentru responsabilitatea de care dați dovadă în fiecare zi!

ION STERIAN

DIRECTOR GENERAL
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Energia este esențială pentru organizații! Producerea acesteia generează

costuri și impact asupra mediului. Acțiuni mici, dar realizate repetat de

fiecare angajat, vor ajuta compania să gestioneze mai bine consumul de

energie, cu rezultate importante din punct de vedere financiar și al

impactului asupra mediului.
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Responsabilizând importanța la nivel managerial a realizării obiectivului

strategic privind creșterea eficienței energetice și a reducerii consumurilor

energetice pe întreg lanțul valoric al activităților desfășurate, ne preocupăm

continuu de promovarea și dezvoltarea în cadrul Transgaz, în rândul tuturor

angajaților, a unei culturi organizaționale puternice privind utilizarea

rațională, eficientă a resurselor energetice, în fapt, a tuturor resurselor

angajate.



În prezent, producția și utilizarea energiei generează 75% din emisiile

de gaze cu efect de seră din UE. Tranziția către energie curată

reprezintă o condiție prealabilă pentru a plasa UE pe calea către

neutralitatea climatică până în 2050 și o oportunitate majoră de a

stimula și a sprijini redresarea economiei UE.
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România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin măsurile

cuprinse în planurile și programele stabilite privind tranziția către energia

verde, către neutralitatea climatică, urmărește alinierea la cerințele și

prevederile legislației europene în acest domeniu.
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ON

OFF

Ne dorim ca personalul companiei Transgaz să fie bine informat și

responsabil în ceea ce privește folosirea eficientă a gazului natural, a

energiei electrice, a combustibilului, a apei și să contribuie eficient la

acest proces și la protecția mediului înconjurător.

Vom dezvolta cultura organizațională la nivelul întregii companii astfel

încât, toții angajații Transgaz, printr-un comportament eficient din

punct de vedere energetic, să contribuie semnificativ la realizarea

obiectivul strategic privind creșterea eficienței energetice și reducerea

consumurilor energetice.



➢ Folosiți preponderent lumina naturală;

➢ Dezactivați lămpile ce nu sunt necesare;

➢ Înlocuiți becurile cu incandescență cu becuri economice;

➢ Curățați capacele lămpilor sau a corpurilor de iluminat (creșterea eficacității

luminoase);

➢ Nu lăsați lămpile aprinse atunci când nu sunteți în birou;

➢ Eficientizați iluminatul în spațiile comune;

➢ Asigurați și utilizați temporizatoare și detectoare de mișcare la sursele de iluminat;

➢ Opriți monitoarele computerelor în timpul neutilizării acestora;

➢ La terminarea programului de lucru, lăsați calculatorul în mod standby doar dacă

este strict necesar;

➢ Deconectați încărcătoarele telefoanelor mobile sau ale acumulatorilor după

finalizarea perioadei de încărcare;

➢ Utilizați rațional sursele de încălzire;

➢ Utilizați rațional resursele de apă potabilă, apă menajeră și alte resurse materiale;
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FLYER TRANSGAZ
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Utilizarea eficientă a energiei în procesele industriale nu înseamnă doar costuri reduse de

energie. Utilizarea atentă și eficientă a resurselor energetice oferă un avantaj competitiv pentru

întreprinderi și asigură succesul pe termen lung.

ISO 50001, pe baza îndeplinirii cerințelor legale, identificarea și analiza tuturor problemelor

legate de energie face ca fluxul de energie să fie transparent, reduce costurile și reduce emisiile

de gaze cu efect de seră. ISO 50001 ajută organizațiile să își urmeze obiectivele legate de

energie într-un mod sistematic, cuprinzător, țintit și durabil.

Este important să finalizăm implementarea la nivelul Transgaz a ISO 50001!



SĂ FIM RESPONSABILI CU NOI ȘI RESPONSABILI CU MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR, ATÂT LA BIROU CÂT ȘI ÎN AFARA ACESTUIA! 
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APLICAȚI CU RESPONSABILITATE 

"Planul de măsuri aprobat în vederea reducerii consumului de energie 

electrică și termică pentru perioada imediat următoare în clădirile 

administrative ale SNTGN TRANSGAZ SA"

transmis prin canal de comunicare e-mail/poșta electronică

VĂ MULȚUMIM PENTRU RESPONSABILITATEA DE CARE DAȚI DOVADĂ ÎN FIECARE ZI!

Flyer-ul va fi afișat la aviziere
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