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Astăzi, 17 decembrie 2018, Banca Europeană de Investiții (BEI) și SNTGN Transgaz SA au semnat la
Luxembourg, contractul pentru prima tranșă de 50 milioane euro din împrumutul aprobat pentru
Transgaz, de 150 milioane euro. Din partea BEI, contractul a fost semnat de domnul Vicepreședinte
Andrew McDowell iar din partea SNTGN Transgaz SA de domnul Director General, Ion Sterian.
Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă 50 de milioane de euro pentru finanțarea unei noi conducte de
transport, în lungime de 308,2 km, conductă ce va conecta resursele de gaze naturale ale României de la
țărmul Mării Negre atât cu rețeaua națională de transport de gaz, cât și cu coridorul BRUA, conectând
astfel sistemele de transport din Europa de Sud-Est și Central și Europa de Vest. Acordarea acestei finanțări
este susținută de Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI), pilonul financiar al Planului de
investiții pentru Europa ("Planul Juncker").
Atât Vicepreședintele BEI, domnul Andrew McDowell, cât și Vicepreședintele Comisiei Europene,
responsabil pentru Uniunea Energetică, domnul Maroš Šefčovič, în declarațiile date, au salutat suportul
financiar acordat companiei Transgaz de către BEI pentru dezvoltarea infrastructurii naționale de transport
gaze naturale.
Subliniind atât importanța proiectului de investiție pentru securitatea energetică a României și
diversificarea aprovizionării cu gaze naturale în regiune, cât și importanța semnificativă a finanțării acestuia
de către BEI, domnul director general Ion Sterian a declarat:
"Cooperarea fructuoasă între Banca Europeană de Investiții și Transgaz vizează asigurarea finanțării
proiectelor de investiții ale companiei, adică investiții strategice care facilitează îndeplinirea obiectivelor
Uniunii Europene de dezvoltare durabilă și competitivă a infrastructurii de transport al gazelor, diversificarea
surselor de aprovizionare cu gaz și consolidarea securității și solidarității energetice. Anul trecut, BEI a
semnat două contracte de finanțare cu Transgaz, în valoare de 50 milioane EUR fiecare, pentru punerea în
aplicare a primei faze a proiectului de interes comun (BRUA). Este de importanță strategică ca gazul produs
în Marea Neagră să fie încorporat în Sistemul Național de Transport al gazelor și transportat pe piața
românească și europeană, pentru a spori securitatea aprovizionării cu gaze către România și UE și pentru a
garanta securitatea aprovizionării cu gaze pentru consumatorii români. Sprijinul financiar al BEI va contribui
în mod semnificativ la extinderea infrastructurii naționale de transport al gazelor ".
SNTGN Transgaz SA Mediaş 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 cercetarea și proiectarea în domeniu, cu respectarea cerințelor legislației
europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.
Comunicatul de presă al BEI poate fi accesat la acest link:
http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2018/2018-351-investment-plan-for-europe-eibsupports-extension-of-romanias-natural-gas-transmission-infrastructure.htm
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