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Aflând de efectele puternicelor cutremure produse azi noapte și astăzi în Turcia și care prin 

avarii și explozii au afectat și infrastructura de transport gaze naturale, Transgaz - cel mai mare 

OTS din centrul și sud estul Europei, înțelege ce înseamnă avarii la SNT, mai ales în timpul iernii, 

și își exprimă întregul sprijin față de colegii de la BOTAS, compania care operează și exploatează 

infrastructura de transport gaze naturale din Turcia, care e importantă și pentru tranzitul 

gazelor naturale din zona Mării Caspice către Europa.  

Având în vedere bunele relații de cooperare dintre Transgaz și BOTAS, între cele două companii 

fiind încheiat în urmă cu un an un Memorandum de Înțelegere pentru participarea în comun la 

proiecte privind diversificarea rutelor de aprovizionare cu gaze naturale și creșterea siguranței 

energetice, pentru a remedia cât mai urgent aceste avarii, Transgaz își manifestă întreaga 

disponibilitate ca echipele sale tehnice de intervenție șă ajute la remedierea avariilor produse 

infrastructurii de transport gaze naturale, fiind pregătite să efectueze urgent deplasarea în 

acest scop.  

Directorul General al SNTGN Transgaz SA, domnul Ion Sterian, a transmis în cursul zilei de 

astăzi o scrisoare domnului Alparslan Bayraktar, Ministrul Adjunct al Energiei și Resurselor 

Naturale și domnului Burhan Özcan, Director General al BOTAȘ PETROLEUM PIPELINE 

CORPORATION, prin care și-a arătat disponibilitatea completă pentru ca specialiștii companiei 

să se deplaseze de urgență în Turcia, pentru a ajuta la remedierea avariilor pe care cutremurele 

care au afectat Turcia le-au adus sistemului de transport gaze naturale. Domnul Burhan Özcan,  

a răspuns manifestându-și recunoștința față de solidaritatea și sprijinul oferite de către 

Transgaz.  

În numele companiei Transgaz, domnul director general, Ion Sterian, transmite sincere 

condoleanțe familiilor persoanelor care și-au pierdut viața în urma acestor cutremure și își 

exprimă speranța pentru recuperarea rapidă a persoanelor rănite.  

              (Captura foto de la televiziunile din Turcia care prezinta un incendiu generat de avariile la rețeaua de gaze naturale) 
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