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În perioada 14 - 17 octombrie 2014, a avut loc la Poiana Braşov, Reuniunea Internațională a 
companiilor care realizează tranzitul de gaze naturale din Federaţia Rusă spre  ţări din Regiunea 
Balcanică, privind convenirea efectuării în anul 2015 a lucrărilor de întreţinere, curăţire, 
diagnosticare şi reparaţie la obiectivele din sistemele naţionale de transport gaze naturale.  

 
În conformitate cu prevederile protocolului încheiat anul trecut,  SNTGN Transgaz SA Mediaș a avut 
sarcina organizării acestui eveniment în anul 2014, eveniment destinat societăților din țările care 
efectuază tranzitul si utilizează gazele naturale rusești în Ucraina, Moldova, țările din Regiunea 
Balcanică și Turcia.  

 
Cu acest prilej au participat la conferință 55 de reprezentanți, specialişti ai următoarelor 
companii: OAO Gazprom Moscova, OOO Gazprom Export Sankt – Petersburg , PAO Ukrtransgaz 
Ucraina, ZAO Gaztranzit Ucraina, AO Moldovagaz,  EAD Bulgartransgaz Bulgaria, GA-MA 
Macedonia, Botas Turcia,  DESFA Grecia, DEPA Grecia şi SNTGN Transgaz SA Romania. 

 
Domnul Director General Petru Ion VĂDUVA a adresat participanţilor cuvântul de bun venit la acest 
important eveniment iar ședința de lucru a fost deschisă prin alocuțiunea domnului Florin Cosma 
Director Departament Exploatare și Mentenanță al SNGTN Transgaz SA. Fiecare reprezentant al 
societaților participante la intâlnire a susținut o scurtă prezentare, după care au urmat schimburi de 
opinie. 
 
Evenimentul a fost încheiat cu adoptarea unor decizii referitoare la buna gestionare a transportului de 
gaze naturale în contextul respectării clauzelor contractuale si semnarea Protocolului Întâlnirii, 
consemnându-se totodată acordul participanților la intâlnire cu privire la propunerea AO Moldovagaz, 
ca urmatoarea ediție a Reuniunii Internaționale să aibă loc în luna octombrie 2015 in Republica 
Moldova. 
 
La finalul întâlnirii, delegațiile societăților din țările care efectuează tranzitul și utilizează gazele naturale 
rusești în Ucraina, Moldova, țările din Regiunea Balcanică și Turcia şi-au exprimat  aprecierile atât faţă 
de programul conferinței cât și faţă de modul profesionist în care SNTGN Transgaz SA a organizat 
acest eveniment.  
 
Conducerea Transgaz adresează mulţumiri tuturor societăţilor participante la acest eveniment şi îşi 
exprimă convingerea că prin programul sincronizat al lucrărilor de mentenanţă pe conductele de tranzit 
gaze naturale stabilit pentru anul 2015 se va asigura optimizarea parametrilor de exploatare şi 
menţinerea calităţii gazelor naturale tranzitate. 
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