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In perioada 20-23 noiembrie 

2007 a avut loc la Mediaş intâlnirea 
reprezentanţilor companiilor care 
asigură tranzitul gazelor naturale 
ruseşti in regiunea balcanică. 
Scopul intâlnirii a fost adoptarea 
programului de pregătire şi 
efectuare a lucrărilor de intreţinere 
şi reparaţii pe conductele de tranzit 
gaze de pe culuarul balcanic, in 
anul 2008. 

  
 La intâlnire au fost prezenţi 
60 de participanţi reprezentând 
delegaţiile a 10 companii din 8 
ţări, după cum urmează: OAO 
Gazprom şi OOO Gazprom 
Export din Rusia, DK Ukrtransgaz şi ZAO Gaztranzit din Ucraina, AO Moldovagaz 
din Moldova, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. din România, CBD AO Topenergy şi EAD 
Bulgartranzit din Bulgaria, AO Botaş din Turcia, AO DEPA din Grecia şi GAMA AD 
din Macedonia. 
  
 Intâlnirea a fost organizată de către Transgaz S.A. prin Departamentul de tranzit 
gaze naturale. 
 In cadrul intâlnirii au fost discutate de către fiecare delegaţie modul de 
indeplinire a graficului de lucrări pe anul 2007, dificultăţile intâmpinate, precum şi 
propunerile făcute de majoritatea companiilor pentru efectuarea unor lucrări de 
reparaţii in anul 2008. 



 S-a avut in vedere optimizarea perioadelor de lucru şi pe cât posibil reducerea la 
maximum atât a duratelor de execuţie, cât şi a diminuării volumelor de gaze tranzitate, 

astfel incât efectul la consumatorii 
din aval să fie cât mai mic. 
  
 Pe segmentul românesc de 
tranzit, Transgaz a propus numai 
lucrări de curăţire şi inspecţie cu 
dispozitive „inteligente”, in vederea 
stabilirii stării tehnice a 
conductelor. 
  
 In final au fost adoptate şi 
semnate documentele intâlnirii, 
respectiv Protocolul şi graficul de 
lucru pentru anul 2008. 
  
 Trebuie menţionat faptul că 
toţi participanţii au adresat 
conducerii Transgaz felicitări şi 

mulţumiri sincere pentru excelenta organizare şi asigurarea tuturor condiţiilor de 
desfăşurare cu succes a intâlnirii . 
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