9 MAI - Ziua Europei este, anual, o sărbătoare a păcii și a unității pe Vechiul Continent. Data
are o încărcătură aparte deoarece marchează ziua istorică din anul 1950, în care a fost
pronunțată declarația ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un
plan de colaborare economică între Franţa și Germania, precursorul Uniunii Europene. Data de
9 mai nu reprezintă doar apariția acestui proiect care a schimbat viața și istoria Europei, ci
reprezintă și aniversarea marii comunităţi din care fac parte toţi cetăţenii Uniunii Europene, o
zi a bucuriei de a trăi împreună în pace și liniște, o zi a voinţei de solidaritate, chiar dacă anul
acesta, din nefericire, ne aflăm cu toții într-o perioadă dificilă marcată de pandemia COVID 19.
Dovadă în plus a importanței simbolice a acestei zile pentru România o reprezintă faptul că la
data de 9 mai 1877 a fost proclamată Independența de Stat a României. De aceea, astăzi este
o sărbătoare multiplă și un prilej pentru noi toți de a aduce un omagiu generaţiilor de luptători
şi eroi care s-au jertfit pentru dreptate, libertate, unitate şi independenţă.
SNTGN TRANSGAZ SA, operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale
din România, va acționa cu prudență pentru respectarea tuturor angajamentelor asumate
privind implementarea proiectelor strategice de investiții în dezvoltarea infrastructurii de
transport gaze naturale, pentru asigurarea îndeplinirii în condiții de eficiență, transparență,
siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind
dispecerizarea și transportul gazelor naturale, cercetarea și proiectarea în domeniul specific
activității sale, cu respectarea cerințelor și standardelor europene.
Este deja o realitate binecunoscută la nivel european faptul că TRANSGAZ reprezintă un factor
de stabilitate energetică în regiune. Dezvoltarea și realizarea de proiecte care să creeze
magistrale de transport cu impact regional semnificativ constituie dezideratul unei Românii cu
adevărat implicată în definirea politicii energetice europene. Proiectele strategice de investiții
în infrastructura de transport gaze naturale, unde BRUA faza 1 reprezintă cel mai elocvent
exemplu în acest sens, dovedesc în cei mai concreți termeni angajamentele europene ale
României.
Această Sărbătoare europeană și românească este cu atât mai specială pentru TRANSGAZ în
2020, cu cât în acest an aniversăm 20 de ani de la înființare, 20 de ani de când suntem un
partener de încredere și o companie care a ridicat, cu mândrie, steagul României pe harta
Europei și pe cea a lumii!
La mulți ani, Europa! La mulți ani, România! La mulți ani, TRANSGAZ!

