
 
 

 
 
 
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ 
 
Budapesta, 29 Septembrie 2008 
 
Infrastructura energetică europeană – Proiectul NETS  
 
Acordul dintre companiile regionale de top din domeniul transportului de gaze 
naturale privind continuarea eforturilor pentru noua reţea de conducte de gaze 
naturale  
 
S-a ajuns la un acord cu privire la următorii paşi în iniţiativa de continuare a eforturilor pentru 
noua reţea europeană de transport – cunoscută drept Proiectul NETS – ca urmare a întâlnirii 
la masă rotundă la care au luat parte Directorii Executivi ai unor operatori de sistem de 
transport (OST) din Europa Centrală şi de Sud-Est, întâlnire care a avut loc vineri 26 
septembrie la Budapesta.  
 
Proiectul NETS, propus pentru prima dată în decembrie anul trecut, constituie o importantă 
iniţiativă care are drept scop obţinerea unei mai mari interconectivităţi între diferitele sisteme 
naţionale de conducte de gaze naturale din Europa Centrală şi de Sud-Est şi o mai mare   
securitate a livrărilor – o mai bună utilizare a legăturilor existente cât şi construirea de noi 
legături. Scopul imediat al NETS este cooperarea în vederea continuării dezvoltării 
infrastructurii regionale, inclusiv: îmbunătăţirea inter-conectivităţii existente; planificarea 
legăturilor adiţionale dintre sistemele naţionale de conducte; şi continuarea eforturilor pentru 
armonizare juridică şi reglementatoare.    
 
Comisia Europeană şi-a exprimat interesul şi sprijinul pentru iniţiativa NETS. Participanţii la 
întâlnirea la masă rotundă au primit şi ei asigurarea fermă a Guvernului Ungar privind 
sprijinul pentru iniţiativa NETS. 
 
Urmare a întâlnirii la masă rotundă operatorii de sistem de transport din Ungaria, Croaţia şi 
România au convenit la semnarea unui Memorandum de Înţelegere pentru continuarea 
Proiectului NETS. Memorandumul de Înţelegere stabileşte cadrul cooperării pentru 
participanţii la proiect şi stipulează înfiinţarea şi metodologia unei companii de studiu 
constituită special şi cu fonduri comune pentru a realiza paşii efectivi în proiectul NETS, 
inclusiv continuarea eforturilor în patru mari direcţii: financiar şi structural, reglementări, 
strategii şi concepţii de afaceri şi politici energetice & afaceri de interes public. 
 
Reprezentanţii operatorului de sistem de transport din Bosnia-Herţegovina au semnat 
Memorandumul de Înţelegere în calitate de observatori – şi şi-au exprimat hotărârea de a 
lucra împreună cu cele trei companii semnatare – iar reprezentanţii Serbiei şi-au exprimat 
dorinţa de a adera la Memorandumul de Înţelegere în viitorul apropiat. De asemenea au mai 
participat reprezentanţii Bulgariei şi Sloveniei; aceştia au declarat că vor lua în considerare 
idea de a lucra în viitor împreună cu ceilalţi participanţi.  
 
La întâlnirea la masă rotundă au luat cuvântul:  
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Dl. Péter Gordos, Secretar de Stat pe probleme energetice în Ministerul de Transport, 
Telecomunicaţii şi Energie din Ungaria, declarând următoarele:  
 
“ Guvernul ungar este un puternic susţinător al Proiectului NETS, proiect care prezintă un 

mare potenţial în ceea ce priveşte beneficiile furnizorilor de gaze naturale şi ale 
consumatorilor. Apreciem progresul realizat în această importantă iniţiativă de către 
participanţii din Europa Centrală şi de Sud-Est - şi vom continua să lucrăm cu partenerii 
noştri pentru a stabili contactele necesare la nivel guvernamental cu scopul de a ajuta la 
continuarea Proiectului NETS.“ 

 
Dr János Zsuga, Director Executiv al FGSZ Natural Gas Transmission Ltd (FGSZ) a 
declarat: 
 
“ Suntem încântaţi de faptul că am ajuns la un acord cu partenerii noştrii privind paşii 

efectivi pentru continuarea Proiectului NETS, inclusiv Memorandumul de Înţelegere 
încheiat azi între cele şapte companii participante. Îmbunătăţirea reţelelor de transport 
gaze naturale este o problemă de mare importanţă în regiunea Europei Centrale şi de 
Sud-Est şi în general în Europa. Considerăm că Proiectul NETS poate aduce o mare 
contribuţie la îmbunătăţirea investiţiilor şi la o mai bună interconectivitate în reţeaua 
regională de transport prin conducte şi, de asemenea, poate avea consecinţe benefice 
în ceea ce priveşte competiţia, achiziţiile şi securitatea livrărilor.“  

 
[ Menţiunile Plinacro sau Transgaz vor fi introduse prin prezentul comunicat de presă] 
 
 
Menţiunile editorilor 
 
1. Conceptul Proiectului NETS a fost  propus pentru prima dată de Grupul MOL în decembrie 2007, 

după cum s-a anunţat în comunicatul de presă MOL din 5 decembrie 2007. O întălnire iniţială la 
masă rotundă a operatorilor de sistem de transport şi a potenţialilor participanţi în Proiect a avut 
loc în 13-14 martie la Bucureşti, întâlnire găzduită de Transgaz S.A., Romania. O a doua întâlnire 
a reprezentanţilor operatorilor de sistem de transport a avut loc la Novi Sad, Serbia în 22 mai 
2008, întâlnire găzduită de Srbijagaz, Serbia. 

 
2. Operatorii de sistem de transport care au semnat azi Memorandumul comun de Înţelegere şi care 

au convenit asupra înfiinţării şi metodologiei de lucru a Companiei de Studiu cu fonduri comune 
pentru a continua Proiectul NETS sunt:  

 
• FGSZ Natural Gas Transmission Ltd (Ungaria) 
• Plinacro (Croaţia) 
• Transgaz (România) 
• BH-Gas (Bosnia Herţegovina) – în calitate de observator oficial 
 
Alţi operatori de sistem de transport participanţi la întâlnirea la masă rotundă din 26 septembrie: 
Bulgartransgaz EAD (Bulgaria); Geoplin Plinovidi (Slovenia); şi Srbijagaz (Serbia) 
 

3. Proiectul NETS are drept scop obţinerea unei mai mari interconectivităţi între diferitele sisteme 
naţionale de conducte de gaze naturale din Europa Centrală şi de Sud-Est – o mai bună utilizare 
a legăturilor existente cât şi construirea de noi legături. Scopul imediat al NETS este cooperarea 
operatorilor de sistem de transport participanţi în Proiect în vederea continuării dezvoltării 
infrastructurii regionale, inclusiv: îmbunătăţirea inter-conectivităţii existente; planificarea legăturilor 
adiţionale dintre sistemele naţionale de conducte; şi continuarea eforturilor pentru armonizare 
juridică şi reglementatoare. 

 

Pentru mai multe informaţii contactaţi:  
 

Petra Pataricza, NETS Manager Proiect / MOL Gas & Power Business Development 
Telefon: +36 70 413 5644 
E-mail: PPataricza@MOL.hu 
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Catalina Roman, MOL Corporate Communications 
Telefon: +36 70 373 1755 
E-mail: CRoman@MOL.hu 


