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COMUNICAT 

 

La data de 19 iulie 2017, TRANSGAZ - România va găzdui la București, întâlnirea dintre reprezentanții 

operatorilor sistemelor de transport gaze naturale din Grecia - DESFA, Bulgaria - BULGARTRANSGAZ, 

România - TRANSGAZ, Ungaria - FGSZ și ICGB - compania responsabilă pentru dezvoltarea, 

construirea și operarea Interconectării Grecia – Bulgaria, în scopul semnării Memorandumului de 

Înțelegere privind Coridorul Vertical de transport gaze naturale, pe direcția Nord-Sud. 

Reuniunea de la București are o importanță deosebită în planul cooperării energetice europene și 

regionale, fiind o ilustrare a participării active a României și a companiilor din industria de profil la 

formatele de dialog dedicate obiectivelor strategice europene în domeniul securității energetice. 

Avansarea și aprofundarea cooperării dintre părțile semnatare ale Memorandumului privind Coridorului 

Vertical sunt complementare cu contribuțiile române la activitățile CESEC, format în care proiectele 

propuse de România au fost avizate ca prioritare la nivel European. 

La eveniment vor fi prezente înalte oficialități ale Guvernului și Parlamentului României, precum și 

delegați ai Comisiei Europene din cadrul DG Energy, alături de managementul companiilor semnatare 

ale Memorandumului de Înțelegere. În calitate de observatori au fost invitați să participe operatori ai 

sistemelor de transport gaze naturale din Serbia – SRBIJAGAS, Ucraina – UKRTRANSGAZ, Slovacia – 

EUSTREAM și din Republica Moldova – VESTMOLDTRANSGAZ. La ceremonie se așteaptă și 

participarea unor companii cu care TRANSGAZ are relații de colaborare, printre care EXXON MOBIL, 

OMV Petrom, SOCAR România, BLACK SEA OIL AND GAS, DELOITTE ROMÂNIA. 

Coridorul Vertical de transport gaze naturale constituie una dintre căile de consolidare și dezvoltare 

economică de-a lungul culoarului Nord-Sud, Memorandumul de Înțelegere fiind rezultatul demersurilor 

intense din ultimii ani pentru poziționarea cât mai avantajoasă a proiectelor energetice propuse sau 

susținute de companii românești pe lista obiectivelor prioritare ale Uniunii Europene și pentru a primi 

sprijin financiar european.  

Memorandumul de Înțelegere este precedat de "Declarația Comună privind dezvoltarea „Coridorului 

Vertical” a Miniștrilor Energiei din Ungaria, România, Bulgaria și Grecia și "Declarația Comună a 

operatorilor sistemelor relevante de transport gaze naturale", adoptate cu ocazia reuniunii din 9 

septembrie 2016, a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitatea Rețelelor de Gaze în Europa Centrală și 

de Sud-Est (CESEC), declarații prin care se mandatează operatorii de transport și sistem să acționeze 

pentru concretizarea acestui coridor. 
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Semnarea Memorandumului de Înțelegere definește intenția comună a operatorilor de transport gaze 

naturale din Ungaria, România, Bulgaria și Grecia pentru o cooperare viitoare mai intensă în ceea ce 

privește transportul gazelor naturale din Grecia, către țările tranzitate și dincolo de ele – înspre piața UE 

– via Bulgaria, România către Ungaria, cu asigurarea posibilităților tehnice de reversibilitate.  

Realizarea noii infrastructuri transfrontaliere va ridica nivelul de securitate energetică a României prin 

asigurarea premiselor de acces la surse și trasee diversificate de aprovizionare cu gaze naturale și prin 

interconectarea cu piața energetică regională și europeană.  

Construirea acestei infrastructuri va deschide oportunități pentru implicarea furnizorilor de echipamente 

și servicii energetice din România și din restul Europei și va genera locuri de muncă pentru lucrările de 

execuție și pentru exploatare pe teritoriul României. În perspectivă, este prevăzut ca noua infrastructură 

să fie conectată la posibilele noi surse de gaze naturale din Marea Neagră.  

Conceptul Coridorul Vertical de transport gaze naturale, pe axa Nord-Sud, s-a conturat la Bruxelles în 

decembrie 2014, în contextul obiectivelor Uniunii Europene de a promova livrări sigure de energie la 

prețuri competitive și de a asigura o mai bună interconectare între rețele naționale de transport gaze 

naturale, pentru a evita izolarea și pentru a contribui la diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare 

ale Uniunii Europene, prin Coridorul Sudic, la crearea pieței unice europene. 

De la lansare, CESEC a condus deja la dezvoltarea rapidă a infrastructurii în regiune și la punerea în 

aplicare a normelor pieței Uniunii Europene, care contribuie la garantarea unor prețuri mai echitabile 

pentru consumatori și la funcționarea eficientă a piețelor energetice concurențiale. Prin obiectivele Uniunii 

Energetice, toate țările din Europa Centrală și de Sud-Est vor putea avea acces la cel puțin trei surse 

diferite de aprovizionare cu energie în viitor.  

În competiția din cadrul formatului regional CESEC, secțiunea din România a coridorului de transport al 

gazelor naturale BRUA a fost selectată ca prioritate europeană întrucât contribuie la procesul de integrare 

a pieței, respectiv la încurajarea competitivității și la consolidarea siguranței în aprovizionarea cu gaze 

naturale a Uniunii Europene.  

TRANSGAZ, operatorul sistemului de transport gaze naturale din Romania a semnat cu reprezentanții 

Comisiei Europene, la 9 septembrie 2016, Acordul de Finanțare prin Mecanismul Conectarea Europei 

aferent traseului prin România a coridorului de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA). Prin 

acest acord, care este una dintre cele mai semnificative realizări din cadrul cooperării regionale CESEC, 

Transgaz primește 179,32 milioane euro, fonduri nerambursabile, pentru implementarea Proiectului 

BRUA-faza I. 

Proiectul BRUA, susținut de Guvernul României și Comisia Europeană este un proiect strategic pentru 

țară și regiune. Proiectul este dezvoltat în contextul necesității diversificării surselor de alimentare cu 

gaze naturale ale țărilor europene, creșterii securității alimentării cu gaze naturale a țării noastre prin 

acces la noi surse, transportul înspre piețele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea 

Caspică, asigurării pe direcția Bulgaria a unei capacități de transport în ambele sensuri de curgere de 

1,5 mld.mc/an și dezvoltării unei capacități de transport pe direcția Ungaria de 1,75 mld.mc/an în faza I 

și 4,4 mld.mc/an în faza II. 
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Prin poziția geografică și potențialul său, țara noastră are posibilitatea de a deține un rol important în 

ecuația energetică regională, atât prin valorificarea resurselor proprii, cât și printr-un rol activ în 

redistribuirea resurselor energetice transportate din zona Mării Caspice, Orientului Mijlociu și Mediteranei 

de Est pe piața europeană. 

În perioada 27-28 septembrie 2017, România va fi gazda reuniunii Grupului la Nivel Înalt pentru 

Conectivitatea Rețelelor de gaze în Europe Centrală și de Sud-Est ( CESEC). 

SNTGN Transgaz SA Mediaș este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze 

naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu 

și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale și 

dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității sale, 

cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu 

și dezvoltare durabilă. 
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