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DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ŞI EMITENT 

 
19 iulie 2017 

 

 

COMUNICAT 

 

 

La data de 19 iulie 2017, TRANSGAZ - România a găzduit 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 au fost prezenți reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului României, ai ministerelor  

Economiei, Energiei și al Afacerilor Externe precum și delegați ai Comisiei Europene din cadrul DG 

Energy, alături de managementul companiilor semnatare ale Memorandumului de Înțelegere. În calitate 

de observatori au participat reprezentanți ai operatorilor sistemelor de transport gaze naturale din 

Serbia – SRBIJAGAS, Slovacia – EUSTREAM și din Republica Moldova – VESTMOLDTRANSGAZ. La 

ceremonie au participat si reprezentanți ai unor companii cu care TRANSGAZ are relații de colaborare, 

printre care EXXON MOBIL, OMV Petrom, SOCAR România, BLACK SEA OIL AND GAS, DELOITTE 

ROMÂNIA. 

 

 



 
2 

 

 

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. 

 

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.  

 

În comunicatul de pe site-ul Transgaz din data de 14 iulie 2017 sunt cuprinse informații suplimentare: 

http://new.transgaz.ro/ro/media/comunicate/intalnire-reprezentanti-operatori-de-sistem-transport-gaze-

naturale-19072017 

 

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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