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CAPITOLUL 1
SCOPUL PROIECTULUI
Proiectul pe care vi‐l propunem, are in vedere motivarea tinerilor in procesul continuarii perfectionarii si
evolutiei personale ca adevaraţi profesionişti şi specialişti si de ce nu ca viitori gazişti cu vocaţie
demonstrată prin participarea la aceasta competiţie axată pe teme cu implementare concretă în
activitatea gazieră.
Reuşita deplină de care s‐a bucurat prima editie a acestui proiect, prin implicarea tuturor factorilor
responsabili ai TRANSGAZ, reprezentanţi ai celor doua instituţii universitare, studenţi, indrumatori,
specialişti din comisia mixtă de verificare a lucrarilor este o garanţie a seriozităţii şi solidităţii demersului
nostru.
Plecând de la aceste premise, proiectul pe care‐l propunem in anul 2011 va avea ca tema de concurs:
"Studii privind energia conţinută în gazele naturale aflate la presiune inalta si identificarea unor
tehnologii de valorificare a potentialului energetic al acestora".
CAPITOLUL 2
PUBLICUL ŢINTĂ
Proiectul se va derula prin lansarea unui concurs de lucrari de cercetare privind tema mai sus
menţionată, proiect ce va fi dedicat atat studenţilor/masteranzilor din anul terminal de la Universitatea
de Petrol si Gaze Ploiesti cât şi celor de la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
CAPITOLUL 3
PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI
Data lansarii proiectului : 1 martie 2011
Data finalizarii proiectului: 24 noiembrie 2011
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CAPITOLUL 4
BUGETUL ALOCAT
Valoarea totala bugetata a proiectului este de 10.000 lei.
Valoarea premiului anual C.I.Motas este de 5.000 lei si se va atribui acelei lucrari de cercetare care
va întruni cel mai mare punctaj.
Acest premiu va fi insotit de „TROFEUL C.I.MOTAS”, care va avea mentionata editia decernarii.
Urmatoarele 3 lucrari de cercetare vor fi premiate in ordinea punctajului obtinut cu:
•Premiul I ‐ valoare 2.500 lei
•Premiul II ‐ valoare 1.500 lei
•Premiul III ‐ valoare 1.000 lei
CAPITOLUL 5
ACŢIUNI DE PROMOVARE
Promovarea proiectului se va realiza prin depunerea la sediul UPG Ploiesti, respectiv Universitatea
„Lucian Blaga” Sibiu, a unui anunţ privind organizarea de catre SNTGN Transgaz sa Mediaş în
parteneriat cu cele 2 instituţii de învăţământ superior de specialitate, a concursului de lucrări de
cercetare cu tema: "Studii privind energia continuta in gazele naturale aflate la presiune inalta si
identificarea unor tehnologii de valorificare a potentialului energetic al acestora", anunţul
cuprinzând totodată şi detalii privind desfăşurarea concursului;
•Se vor distribui flyere informative cu detaliile privind desfăşurarea concursului, termenul şi
condiţiile de înscriere;
•Se va asigura promovarea acestui proiect pe paginile web a Transgaz (www.transgaz.ro) precum şi
a celor două instituţii de învăţământ implicate în proiectul de responsabilitatea socială.
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CAPITOLUL 6
DIRECŢII STRATEGICE DE ACŢIUNE
•Se pot înscrie cu lucrări de cercetare în acest proiect studenţii şi masteranzii UPG
Ploieşti şi cei ai ULB Sibiu.
•Cele două instituţii de învăţământ superior vor elibera adeverinţe pentru studenţii care
s‐au inscris şi doresc să aprofundeze aspecte gaziere specifice în spaţiile de producţie
ale Transgaz.
•Datele din dosarul de înscriere vor cuprinde:
lucrarea de cercetare;
un memo scurt al soluţiei tehnice propuse prin lucrare;
un CV al studentului/masterandului respectiv;
referatul profesorului coordonator al lucrării;
o scrisoare de motivare a înscrierii lucrării în acest concurs;
copie dupa actul de identitate al studentului/ masterandului.
•Lucrarea de cercetare va avea maxim 40 pagini şi va fi redactată cu diacritice în font
Times New Roman ‐12‐spaţiere la 1 rand;
•Lucrările vor fi depuse in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi
desfăşurare al concursului.
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CAPITOLUL 7
CALENDARUL ACŢIUNILOR

PERIOADA

ACTIVITATEA

RESPONSABILI

MATERIALE/LOGISTICĂ

01.03.‐
30.03.2011

Promovarea proiectului

Miron B.NEAGU
+ Reprez.UPG/ULBS

Cele mentionate la
Cap.5

30.03.‐
15.10.2011

Inscriere proiect, studiu, vizite de lucru, intocmire
lucrare etc.,depunere la sediile
Transgaz+UPG+ULBS

Studentii participanti
la proiect

Informatii de
specialitate:
Transgaz +UPG+
ULBS

17.10.‐
28.10.2011

Decizia Transgaz pt. Comisia
Specialisti Transgaz de evaluare lucrari Proiect

Conducerea Transgaz

Verifica dosarele
depuse si le preda
comisiei mixte

01.11.‐
15.11.2011

Evaluarea si notarea lucrarilor depuse

Comisia mixta
Transgaz+UPG/ULBS

Criteriile de la Cap. 8

Festivitatea acordarii premiilor

Transgaz+UPG+
ULBS

Premiul C.I.Motas +
Trofeul C.I.Motaş
si premiile I‐III

24.11.2011
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CAPITOLUL 8
EVALUAREA PROIECTULUI
Se va stabili o comisie mixtă formată atât din specialişti în cercetare şi
proiectare din cadrul Transgaz (numiţi prin Decizie a Directorului General
al TRASNGAZ) cât şi din cadre didactice de la UPG Ploieşti şi Universitatea
„Lucian Blaga” Sibiu, comisie ce va avea responsabilitatea evaluării şi
notării lucrărilor de cercetare depuse. Comisia va avea un numar impar de
membri, respectiv 5 membri, care vor nota lucrarile cu puncte pe o scală
de la 10 la 50, după următoarea grilă de evaluare:
Partea de concept tehnic;
Argumentarea ştiinţifică;
Viabilitatea proiectului;
Eficienţa economică;
Modul de prezentare al lucrării.
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CAPITOLUL 9
CONCLUZII
Iniţierea acestui proiect de către SNTGN Transgaz SA Mediaş prin care este premiată
cea mai bună lucrare de cercetare în domeniul transportului de gaze naturale
prezentată de către studenţii de la UPG Ploieşti şi Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
în cadrul concursului de lucrări desfăşurat, denotă că în atenţia companiei noastre
stă crezul în potenţialul generaţiei şi suntem hotărâti să investim în educaţia
acesteia. Determinarea noastră are o configuraţie concretă prin:
•Implicarea cu sprijin financiar şi social în construcţia educaţională a tinerei
generaţii;
•Susţinem prin parteneriat financiar proiecte tehnice pe teme din domeniul gazelor
naturale organizate de UPG Ploieşti şi Universitatea”Lucian Blaga” Sibiu;
•Suntem activi prin diverse parteneriate profesionale şi sociale în formarea unei
generaţii de gazişti;
Contribuim financiar şi prin suport material la asigurarea materialului didactic din
instituţiile de învăţământ, atat de necesar unei educaţii continue şi de calitate.
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SLOGANUL PROIECTULUI CSR
"UNIVERSITĂŢI PUTERNICE
PENTRU
COMPANII PUTERNICE"
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