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07 iunie 2021 

GAZ-SYSTEM și TRANSGAZ își consolidează cooperarea  

Operatorul Sistemului de Transport Gaze din Polonia, GAZ-SYSTEM S.A., și TRANSGAZ 

S.A., Operatorul Sistemului Național de Transport gaze naturale din România au semnat 

un Memorandum de Înțelegere. 

Prin semnarea Memorandumului, ambele Părți își confirmă intenția și angajamentul de 

a depune cele mai bune eforturi pentru a pune bazele unei relații de cooperare și 

pentru a identifica oportunități de fundamentare a unor noi direcții de sprijin. 

Memorandumul sprijină cooperarea dintre Părți care vizează dezvoltarea unei abordări 

armonizate în ceea ce privește punerea în aplicare a priorităților strategice ale UE în 

domeniul securității în aprovizionarea cu gaze, integrarea pieței și dezvoltarea durabilă, 

în special în legătură cu Acordul verde al UE. În cadrul Memorandumului, Părțile au 

convenit să colaboreze îndeaproape la activitățile întreprinse la nivel regional și la 

nivelul UE.  

Părțile vor depune toate eforturile pentru a se asigura că tranziția energetică este pusă 

în aplicare atât într-un mod echitabil, cât și rentabil, permițând realizarea unei piețe a 

energiei diversificate și bine integrate în regiunea CEE și SEE. Părțile s-au angajat să 

consolideze cooperarea în ceea ce privește piețele de gaze naturale și GNL, deoarece 

acești transportatori de energie vor juca un rol crucial în procesul de decarbonizare atât 

în Polonia, cât și în România. Mai mult decât atât, companiile vor explora, de asemenea, 

potențialul de cooperare în domeniul noilor gaze și hidrogenului, care vor avea un 

impact crucial asupra funcționării și dezvoltării în continuare a sistemelor naționale de 

transport din ambele țări. 

TRANSGAZ și GAZ-SYSTEM se angajează să întreprindă acțiuni suplimentare pentru ca 

Memorandumul de Înțelegere să fie eficient. Ambele Părți sunt convinse că relația de 

cooperare bilaterală în cadrul Memorandumului de Înțelegere va fi benefică nu numai 

pentru țările implicate, ci și pentru regiunea CEE și SEE.  

Memorandumul de Înțelegere a fost semnat de managementul general ambelor 

companii.  

GAZ-SYSTEM joacă un rol strategic în economia poloneză. Suntem responsabili de 

transportul gazelor naturale, operăm cele mai importante conducte de gaze din 

Polonia și deținem terminalul GNL al președintelui Lech Kaczyński din Świnoujście. 
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Ca parte a programului de investiții 2015-2025, GAZ-SYSTEM intenționează să 

construiască peste 2000 de km de conducte noi de gaze în partea de vest, sud și est a 

Poloniei. Dezvoltarea în continuare a rețelei naționale de transport, inclusiv construirea 

de noi conducte de gaze care fac parte din Coridorul de Gaze Nord-Sud și stația de 

comprimare Kędzierzyn Koźle, precum și interconectările cu Lituania și Slovacia sunt în 

curs de implementare.  

Conductele de gaze on shore sunt proiectate pentru a conecta la Sistemul Național de 

Transport terminalul plutitor (Unitate Plutitoare de Regazeificare și Înmagazinare) 

planificat a fi implementat în Golful Gdańsk. Terminalul GNL Świnoujście este, de 

asemenea, în curs de extindere, prin urmare, capacitatea de regazeificare a acestui 

obiectiv va crește cu mai mult de jumătate. 

Compania implementează unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură 

din Polonia - proiectul Conducta Baltică, constând în construirea unei conducte de gaze 

offshore bidirecționale care interconectează Polonia și Danemarca și extinderea rețelei  

locale de transport, inclusiv trei stații de comprimare . 

TRANSGAZ este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze 

naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparență, siguranță, acces 

nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern şi 

internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, precum şi cercetarea 

şi proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea cerinţelor legislaţiei 

europene şi naționale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare 

durabilă. 

 

Cu o tradiție de peste 107 ani, TRANSGAZ operează o rețea de peste 13980 km de 

conducte de transport gaze naturale, din care 479 km reprezintă gazoductul BRUA faza 

1- proiect cofinanțat de Uniunea Europeană cu un grant de aprox imativ 180 milioane 

de Euro și pus în funcțiune în noiembrie 2020.  

Odată cu punerea lui în funcțiune, România se conectează la culoarele regionale de 

transport și va putea să-și asigure aprovizionarea cu gaze naturale din noi surse, ceea 

ce va satisface într-o măsură mai mare cererea existentă pe piața internă și va conduce 

la un nivel mai ridicat de predictibilitate și securitate energetică. BRUA faza 1 înseamnă 

și o cale de acces la piețele europene pentru potențiala producție de gaze naturale din 

Marea Neagră.   

BRUA Faza 1, reprezintă o etapă esențială în dezvoltarea Sistemului Național de 

Transport gaze naturale și permite asigurarea capacităților de transport și curgerea 

bidirecțională între interconectările cu Bulgaria și cu Ungaria. Pentru următorul 

deceniu, planul elaborat de TRANSGAZ și aprobat de către ANRE privind dezvoltarea 

SNT cuprinde proiecte de investiții strategice estimate la peste 4,1 miliarde euro . 

TRANSGAZ este o companie listată la Bursa de Valori București, cu simbolul TGN, în 

categoria Premium.  


