
SERVICIUL RELATII CU INVESTITORII, ACTIONARIAT, PIATA DE CAPITAL 
Nr. 30748 / 24.11.2008          
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

In data de 20 noiembrie 2008, companiile de transport gaze naturale s-au intalnit la 
Budapesta pentru a discuta măsurile ce trebuie luate în scopul creării unei pieţe de gaze mai 
lichide în Europa Centrală şi de Sud – Est, Proiectul NETS privind infrastructura energetică 
europeană. 
Reprezentanţii unui număr de companii europene de transport gaze naturale, reuniti pe grupuri 
de lucru au discutat măsurile ce trebuie luate în scopul creării unei pieţe de gaze mai lichide în 
Europa Centrală şi de Sud – Est. Întâlnirea pe grupuri de lucru a fost găzduită de FGSZ 
Natural Gas Transmission, MOL Group plc (Ungaria) cu prezenţa reprezentanţilor Transgaz 
(România), Plinacro (Croaţia) şi ai Asociaţiei Regionale a Reglementatorilor în domeniul 
Energiei (ERRA). De asemenea, reprezentanţii BH-Gas (Bosnia - Herţegovina) au participat 
în calitate de observatori.  
Aceste discuţii succed unei întâlniri a operatorilor de sistem de transport (OST) care a avut 
loc la Budapesta la 26 septembrie 2008 cu reprezentanţi la nivel înalt ai FGSZ, Transgaz şi 
Plinacro care au încheiat un Memorandum de Înţelegere pe tema înfiinţării unei companii de 
studiu care să ducă mai departe eforturile depuse pentru iniţiativa NETS (Noul Sistem de 
Transport European) al cărei scop este acela de a obţine o mai mare inter-conectivitate între 
diferitele sisteme naţionale de transport gaze naturale prin conducte din Europa Centrală şi de 
SE. Întâlnirea de azi urmează şi după recenta publicare de către Comisia Europeană a celei 
de-a 2-a Revizuiri a Strategiei Energetice, în care s-a propus un număr de iniţiative care să 
trateze securitatea livrărilor de energie în Europa, inclusiv inter-conectivitatea sporită în 
Europa Centrală şi de SE. 
Diferitele grupuri de lucru au discutat azi câteva probleme, inclusiv: 

• Viitoarea structură de organizare a companiei de studiu NETS 
• Probleme de reglementare, inclusiv rolul Asociaţiei Regionale a Reglementatorilor în 

domeniul Energiei (ERRA) în viitoarea activitate a companiei de studiu NETS 
• Raportul cerere – ofertă pe plan regional şi dezvoltările planificate pentru 

infrastructură 
• Intenţia companiei de studiu NETS de a aplica la Comisia Europeană pentru acordarea 

statutului de Proiect Prioritar pentru iniţiativa NETS 
Asociaţia Regională a Reglementatorilor în domeniul Energiei şi-a oferit sprijinul şi 
cooperarea pentru Proiectul NETS pe baza unei decizii a conducerii ERRA luată la 21 
octombrie. ERRA va furniza asistenţa prin înfiinţarea unui grup de lucru ERRA al cărui scop 
este acela de a trata probleme de reglementare pe potenţialele pieţe de gaze, inclusiv Proiectul 
NETS. Grupul de lucru va include reprezentanţi ai tuturor autorităţilor relevante de 
reglementare în domeniul energiei. Sarcina grupului de lucru va fi aceea de a analiza 
precondiţiile reglementatoare pentru crearea unei pieţe regionale de gaze şi pentru dezvoltarea 
elementelor care trebuie armonizate în acest scop. ERRA a fost reprezentată la întâlnirea 
grupurilor de lucru NETS de Comisarul Gabriel Sirbu de la Agenţia Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei a României, ANRE. 


