
 

 

 

08 septembrie 2016 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Ziua Gazistului, care anul acesta se sărbătoreşte la data de 9 septembrie 2016, prilejuieşte companiei 
SNTGN TRANSGAZ SA bucuria şi onoarea de a elogia profesionalismul, experienţa, dăruirea, valoarea şi 
performanţele tuturor celor care şi-au legat cu devotament şi în mod nobil destinul de industria gazului 
metan în general şi de cea a transportului de gaze naturale în special, cu atât mai mult cu cât, tot la 
această dată, managementul privat al companiei va semna la Budapesta, contractul de finanţare 
pentru grantul de 179,4 milioane euro primit de la Uniunea Europeană pentru Proiectul BRUA-
Faza1.  

 
Prin proiectele investiționale propuse, proiecte în valoare de aprox.1.5 miliarde euro, TRANSGAZ este 
parte într-un PROCES major de transformare economică și socială a țării noastre. Proiectul BRUA este un 
exemplu elocvent în acest sens: Susţinut de Guvernul României, Proiectul BRUA este un proiect strategic 
pentru ţară şi regiune, un pol de dezvoltare economică a României, o relansare a industriei pe orizontală, 
un proiect ce va permite crearea a cca.4000-5000 locuri de muncă pe durata executării proiectului, 
respectiv cca.300-400 locuri de muncă pe durată nedeterminată. Proiectul se află în faza de obţinere a 
acordurilor şi avizelor de mediu şi încheierea acordurilor cu proprietarii terenurilor pe unde va trece 
gazoductul. 
 
BRUA este dezvoltat în contextul necesităţii diversificării surselor de alimentare cu gaze naturale ale ţărilor 
europene, creşterii securităţii alimentării cu gaze naturale a României prin acces la noi surse, transportul 
înspre pieţele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea Caspică, asigurării pe direcţia 
Bulgaria a unei capacităţi de transport în ambele sensuri de curgere de 1,5 mld.mc/an şi dezvoltării unei 
capacităţi de transport pe direcţia Ungaria de 1,75 mld.mc/an în faza I şi 4,4 mld.mc/an în faza II.  
 
 
Dacă performanţa se naşte din tradiţie şi pasiune, excelenţa în mod cert se naşte din profesionalism şi 
viziune. TRANSGAZ doreşte excelenţa în business şi de aceea obiectivul principal al mangementului privat 
al companiei este repoziţionarea strategică a companiei, astfel încât să poată deveni un jucător important 
pe piaţa de gaze naturale din Europa. 
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