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COMUNICAT 

 

În marja reuniunii de la București, din 19 iulie 2017, a operatorilor de sistem și de transport gaze naturale 

din state cuprinse în proiectele de operaționalizare a Coridorului Vertical de transport gaze naturale, 

SNTGN Transgaz SA și JP Srbijagas anunță finalizarea procedurilor interne necesare și intrarea în 

vigoare a Memorandumului de Înțelegere privind dezvoltarea cooperării între cele două companii.  

Documentul face parte dintr-o serie de demersuri pentru consolidarea cooperării bilaterale în domenii de 

activitate specifice operatorilor de sistem și de transport gaze naturale din România și din Serbia și 

stabilește un cadru pentru avansarea proiectelor de interes reciproc. 

În discuții recente dintre directorul general al Transgaz, domnul Ion Sterian, și directorul general al 

Srbijagas, domnul Dušan Bajatović, au fost identificate obiective comune în planurile de dezvoltare pe 

termen lung ale celor două companii, îndeosebi cu privire la crearea condițiilor pentru ca interconectarea 

rețelelor de transport gaze naturale din Serbia și România să conducă la rezolvarea mai multor puncte 

din lista de priorități economice și sociale, precum și pentru creșterea siguranței accesului la surse și 

trasee alternative de aprovizionare cu gaze naturale a consumatorilor de pe piețele din cele două țări și 

din regiune, la prețuri competitive.  

Prin crearea infrastructurii necesare interconectării sistemelor de transport gaze naturale, Transgaz și 

Srbijagas își propun să contribuie la creșterea predictibilității în furnizarea de energie în regiune, prin 

alternative ce pot fi mai eficiente față de soluțiile de aprovizionare cu gaze naturale oferite de alte variante. 

În condițiile previziunii unei disponibilități pe termen mediu și lung a cantităților de gaze naturale ce vor 

ajunge în Europa Centrală și de Sud-Est de-a lungul Coridorului Vertical și a ramificațiilor acestuia către 

zonele de producție din arealul Mării Negre, Mării Caspice, Mării Egee și din Mediterana de Sud-Est, 

Srbijagas și Transgaz vor conlucra în proiecte care vor consolida rolul regional al conductei BRUA 

precum și a pieței de gaze naturale din Balcani. 

Pentru stabilirea calendarului de implementare a principalelor obiective comune, în perioada următoare 

se vor organiza întâlniri ale grupurilor de lucru create odată cu semnarea Memorandumului. 
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