
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT 

 

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaș informează pe toți cei 
interesați, că în data de 23.02.2018, BERD a acordat Transgaz un împrumut în valoare de 278 de milioane 
lei (60 milioane euro) pentru construcția unei noi conducte de transport gaze naturale între România, 
Bulgaria, Ungaria și Austria . 

Redăm mai jos, comunicatul de presă publicat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare : 

 

Împrumut în valoare de 278 milioane lei (60 milioane euro) către Transgaz pentru coridorul de 
transport gaze BRUA 

În sprijinul dezvoltării piețelor europene energetice regionale, BERD acordă un împrumut în valoare de 
278 de milioane lei (60 milioane euro) pentru construcția unei noi conducte de transport gaze între 
România, Bulgaria, Ungaria și Austria. 

Cu o lungime totală de 1.318 km, așa-numitul coridor de transport gaze BRUA va asigura o mai bună  
interconectare între țările aflate de-a lungul traseului său. Acesta va stimula piața energetică prin crearea 
de noi legături cu proiectele majore de infrastructuri de transport gaze, cum ar fi Coridorul Sudic, TAP și 
TANAP, alte hub-uri centrale europene de gaze și viitoarele perimetre de producție offshore de la Marea 
Neagră 

Proiectul va asigura, de asemenea, o mai bună integrare a piețelor europene de gaze și va contribui la 
creșterea siguranței în aprovizionarea cu gaze.  

Promovând diversificarea traseelor și surselor de aprovizionare, conducta va sprijini, de asemenea, 
dezvoltarea economiilor locale și a concurenței pe piețele regionale de energie în beneficiul 
consumatorilor. 

Fondurile BERD vor fi acordate companiei Transgaz din România, care construiește tronsonul românesc 
al conductei. 

Costul total al proiectului este de 479 milioane EUR. În plus față de  finanțarea BERD, Transgaz investește 
149 milioane euro, Uniunea Europeană oferă 179 milioane de euro sub formă de granturi, iar Banca 
Europeană de Investiții contribuie cu un împrumut de 50 de milioane de euro. Soldul va fi acoperit de alți 
creditori. 

Prima etapă a proiectului include construirea unei conducte cu o lungime de 478 km între nodul tehnologic 
Podișor lângă București și cel din Recaș la aproximativ 30 km distanță de Timișoara, în vestul țării, precum 
și echipamentele auxiliare, sisteme de supraveghere hardware și software de ultimă generație, tehnologii 
de comunicații și trei stații de comprimare gaze care urmează să fie plasate de-a lungul traseului. 

 



 

 

 

 

Ion Sterian, Directorul General al Transgaz, a declarat: "Acesta este un eveniment cu adevărat special, 
atât pentru compania noastră, cât și pentru BERD. Suntem mândri că am colaborat cu BERD pentru a 
asigura o mai bună finanțare a tronsonului românesc al proiectului BRUA. Fiind unul dintre cele mai mari 
proiecte de infrastructură susținute de Comisia Europeană, BRUA va asigura conectivitatea atât de 
necesară între Bulgaria, România, Ungaria și Austria. Transgaz apreciază în mod special efortul major al 
BERD de a crea oportunități semnificative pentru operatorii sistemelor de transport gaze naturale de-a 
lungul traseului BRUA, care va contribui la reducerea decalajului dintre coridoarele de transport gaze est-
vest și nord-sud. " 

Matteo Patrone, Directorul Regional al BERD pentru România și Bulgaria, a adăugat: "Suntem mândri să 
colaborăm cu Transgaz în acest demers crucial. Acest proiect corespunde pe deplin obiectivelor noastre 
strategice din România. În timp ce colaborarea cu Transgaz a stabilit standarde foarte înalte, avem 
încredere că și alte oportunități de sprijinire a dezvoltării infrastructurii strategice în țară se vor materializa 
atât în sectorul energetic, cât și în cel al transporturilor ". 

Eric Rasmussen, Directorul BERD pentru Resursele Naturale, a declarat: "Suntem încântați să sprijinim 
conducta BRUA care va permite o mai bună integrare a piețelor de gaze naturale în sud-estul Europei și 
va crește transparența prețurilor. Transgaz merită toată aprecierea pentru planificarea conductei pe baza 
celor mai bune practici de mediu și sociale. " 
BERD este un investitor instituțional principal în România. Aceasta a susținut anul trecut 29 de proiecte 

cu investiții prin titluri de creanță și capital propriu în valoare de 546 milioane euro. Din respectivele 

finanțări, 93% au fost acordate sectorului privat al țării. 
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