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Banca Europeană de Investiții acordă SNTGN Transgaz SA,  

50 milioane euro pentru finanțarea construcției proiectului BRUA 
 
SNTGN Transgaz SA informează asupra faptului că astăzi, 27 octombrie 2017, la Luxemburg, a semnat 
cu Banca Europeană de Investiții, Contractul de finanțare în valoare de 50 milioane euro, pentru 
finanțarea proiectului BRUA. 
La eveniment, Banca Europeană de Investiții, a fost reprezentată de domnul Andrew McDowell, 
vicepreședinte, iar SNTGN Transgaz SA, de domnul Ion Sterian, director general și reprezentanți ai 
managementului executiv al companiei. Evenimentul a fost onorat de prezența domnului Gheorghe 
Șimon, ministrul Economiei din România și a domnului Thomas Gerassimos, adjunct al directorului 
general al DG ENER, din partea Comisiei Europene. 
 
Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă SNTGN Transgaz SA, compania națională de transport a 
gazelor naturale din România, 50 de milioane de euro pentru finanțarea construcției unui nou coridor 
european de transport al gazelor naturale, pentru a spori securitatea aprovizionării cu gaze și pentru a 
reduce dependența energetică, permițând diversificarea rutelor de aprovizionare cu gaze naturale și a 
surselor. Această operațiune este susținută de Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI) în 
cadrul Planului de investiții pentru Europa (IPE). 
 
Noua conductă reprezintă prima fază a secțiunii române a conductei de gaze naturale care va conecta 
Bulgaria cu Austria prin România și Ungaria (BRUA). Proiectul de interconectare a gazelor naturale 
Transgaz-BRUA, estimat la peste 500 de milioane de euro, a beneficiat de o subvenție în valoare de 179 
de milioane de euro de la Comisia Europeană în cadrul Facilității Conectarea Europei (CEF). Acest 
mecanism de finanțare al UE, înființat în 2013, reprezintă un instrument-cheie pentru promovarea 
creșterii, crearea de locuri de muncă și asigurarea competitivității prin investiții de infrastructură de nivel 
european. Acesta sprijină dezvoltarea eficientă a rețelelor transeuropene interconectate de înaltă 
performanță, durabile în domeniile transporturilor, energiei și serviciilor digitale. 
 
Fondurile BEI vor finanța construcția unei conducte de gaze naturale de 478 km între localitățile Podișor 
și Recaș și construirea a trei stații de compresoare situate în Podișor, Bibești și Jupa din România. 
 
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. 
 



 

 

În cadrul evenimentului, vicepreședintele BEI, domnul Andrew McDowell, a declarat: "Acest proiect 
strategic implementat în cadrul Planului de investiții pentru Europa va interconecta infrastructura de 
transport de gaze din Europa de Sud-Est și Europa Centrală și va elimina dependența țărilor din Europa 
de Sud-Est de un furnizor unic de gaze. Aceasta va îmbunătăți securitatea aprovizionării pentru aceste 
țări, permițând accesul la gaze potențial mai ieftine, pentru o mai bună convergență a prețurilor și 
transparență, reducând în consecință vulnerabilitatea consumului. Acesta va avea un impact semnificativ 
asupra ocupării forței de muncă - aproximativ 4 până la 5 mii de locuri de muncă în timpul fazei de 
construcție și 300-400 de locuri de muncă în timpul operării conductei ". 
 
Cu aceeași ocazie, ministrul economiei din România, domnul Gheorghe Șimon, a afirmat: „Guvernul 
României salută semnarea acordului de împrumut, acesta fiind primul contract încheiat de o entitate din 
România în cadrul Planului de investiții pentru Europa (IPE), cu garantare de la Fondul European pentru 
Investiții Strategice (EFSI). Ca ministru, privesc cu încredere faptul că managementul Transgaz și Banca 
Europeană de Investiții au deschis acest drum. Ca reprezentant al statului român în rândul acționarilor 
SNTGN Transgaz SA, Ministerul Economiei din România susține modernizarea Sistemului Național de 
Transport al gazelor naturale iar finanțarea de către BEI a unor lucrări din cadrul BRUA vine în 
completarea inițiativelor Guvernului pentru stimularea investițiilor în proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii.” 
 
Domnul Ion Sterian, directorul general al SNTGN Transgaz SA, a menționat faptul că : „Pentru compania 
noastră, ca și pentru ceilalți actori de pe piața de gaze naturale a României și din regiune, este un 
eveniment extrem de important. Contractul de finanțare semnat astăzi de Transgaz și Banca Europeană 
de Investiții indică în mod concret faptul că suntem extrem de serioși și că avem condiții pentru ca fazele 
de construire a gazoductului BRUA pe teritoriul românesc să se deruleze optim, în termenii agreați. 
Banca Europeană de Investiții are încredere în capacitatea Transgaz de a duce la bun sfârșit un astfel 
de proiect semnificativ pentru dezvoltarea infrastructurii europene în sectorul transportului de gaze 
naturale. Ne așteptăm la un impact pozitiv al acestei finanțări, deopotrivă în ceea ce privește atragerea 
energiilor locale și naționale pentru construcția și operarea gazoductului, ca și pentru creșterea încrederii 
și a sentimentului de solidaritate între țările europene care vor beneficia de pe urma BRUA.” 
 
Urmare a garanției Fondului European pentru Investiții Strategice (EFSI) acordată de Uniunea 
Europeana, BEI sprijină îmbunătățirea furnizării și diversificării gazelor naturale în Europa. Proiectul 
BRUA, susținut de Guvernul României, este un proiect strategic pentru țară și regiune, care își propune 
o relansare a industriei pe orizontală. 
 
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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