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COMUNICAT  

 

Semnarea noului Memorandum de Înțelegere privind Coridorul Vertical al Gazelor între 

TRANSGAZ România, DESFA Grecia, ICGB, Bulgartransgaz Bulgaria, FGSZ Ungaria 

 

La  data de 19 iulie 2017, la București, sub coordonarea Directoratului General pentru Energie din 

cadrul Comisiei Europene (DG ENERGY), companiile Transgaz România, DESFA Grecia, ICGB 

(compania responsabilă pentru dezvoltarea, construirea și operarea Interconectării Grecia - 

Bulgaria), Bulgartransgaz Bulgaria și FGSZ Ungaria și-au asumat realizarea unui coridor sud - nord 

care să permită fluxuri bidirecționale de gaze naturale prin interconectarea sistemelor de transport 

gaze naturale din Grecia, Bulgaria, România și Ungaria. 

 

În vederea materializării acestui deziderat părțile implicate în proiectul Coridorului Vertical al 

Gazelor au decis să își reînnoiască angajamentul prin semnarea unui nou Memorandum de 

Înțelegere sub egida DG ENERGY.  

 

Astfel, la data de 12 decembrie 2019, la sediul DG ENERGY din Bruxelles, sub coordonarea 

domnului Klaus-Dieter Borchardt – Director General Adjunct al DG ENERGY a avut loc ceremonia 

de semnare de către directorii generali ai companiilor implicate (domnul Ion Sterian – Transgaz, 

domnul Nicola Battilana – DESFA, doamna Teodora Georgieva – ICGB, domnul Vladimir Malinov 

– Bulgartransgaz, domnul Szabolcs Ferencs – FGSZ), a unui nou Memorandum de Înțelegere.  

 

La eveniment au participat reprezentanți ai DG ENERGY, ai operatorilor sistemelor de transport 

gaze naturale din statele implicate în Coridorul Vertical și ai companiei Moldovagaz și 

Vestmoldtransgaz din Republica Moldova. 

 

Memorandumul de Înțelegere privind Coridorul Vertical asigură premisele necesare dezvoltării 

unei strânse colaborări între operatorii sistemelor de transport gaze naturale (OTS) din Regiunea 

Balcanică, în vederea creșterii siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale și asigurării 

diversificării surselor de gaze, prin conectarea acestui coridor la Coridorul Sudic (TAP) care preia 

gazele naturale din Azerbaidjan și alte state din zona Mării Caspice precum și prin conectarea la 

terminalul LNG din Grecia. 

 

Coridorul Vertical împreună cu BRUA fac parte din Coridorul Nord-Sud din cadrul Inițiativei celor 

3 Mări (I3M), ce va contribui la diversificarea surselor de gaze naturale și la creșterea siguranței în 

aprovizionarea cu gaze naturale a statelor din Centrul și Estul Europei și Balcani.  Cele două 

sisteme, BRUA și Coridorul Vertical vor fi interconectate și ne vor transforma într-un important 

jucător pe piața gazelor din regiune. 



 
 
 
 
 

 

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) al gazelor 

naturale care asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces 

nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional 

al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum și cercetarea și proiectarea în domeniu, cu 

respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, 

mediu și dezvoltare durabilă. 
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