
 

 

               COMUNICAT DE PRESĂ 

 

La invitaţia d-lui Constantin Grigore, ambasadorul României în Rusia, directorii generali ai 

companiilor S.N.G.N ROMGAZ SA şi S.N.T.G.N TRANSGAZ SA,  d-l Francisc Toth şi d-l 

Ioan Rusu, au participat în data de 16 octombrie 2008, la Moscova, la o întâlnire cu conducerea 

companiei OAO Gazprom Moscova reprezentată de d-l.Alexei Miller-presedinte si d-l 

Alexander Medvedev- director general al OOO Gazpromexport. 

Subiectele discutate în cadrul acestei întâlniri le-au constituit importul de gaze naturale 

în România pe relaţie directă cu compania rusă, inmagazinarea subterană a gazelor naturale în 

România şi extinderea colaborării în domeniul tranzitului gazelor naturale ruseşti pe teritoriul 

României, fără a se face vreo menţiune expresă la un proiect anume sau la vreo modalitate de 

dezvoltare a relaţiilor în acest sens. 

În cuvântul său, d-l Alexei Miller a precizat că relaţiile actuale dintre compania rusă şi 

companiile româneşti din sectorul gazier sunt bune şi că livrările de gaze naturale către 

România se desfăşoară în condiţii de siguranţă a furnizării, conform angajamentelor 

contractuale în vigoare. D-l Miller a subliniat de asemenea că tranzitul gazelor ruseşti pe 

teritoriul României se realizează în condiţii optime, cantitativ şi calitativ, în baza contractelor 

de tranzit încheiate între cele două părţi.  

În cadrul întâlnirii, d-l Ioan Rusu – director general al TRANSGAZ, a  menţionat că 

relaţiile de colaborare dintre compania pe care o conduce şi compania rusă se desfăşoară în 

mod normal şi în conformitate cu contractele încheiate. D-l Ioan Rusu a subliniat de asemenea, 

atât importanţa prelungirii acestor contracte, a căror valabilitate expira în anul 2011, cât şi 

importanţa dezvoltării şi extinderii tranzitului de gaze naturale prin România. 

Transgaz infirmă ştirile apărute în presă potrivit cărora s-ar fi discutat în cadrul acestei 

întâlniri despre o posibilă includere a României, în locul Bulgariei, în proiectul South Stream.  

 

 

 



În cadrul discutiilor purtate, d-l. Alexei Miller a propus, ca o delegatie a companiei 

Gazprom, la nivelul responsabililor cu strategia de dezvoltare, să efectueze o vizită în 

România, la o dată ce va fi anunţată ulterior, pentru a identifica şi a discuta în mod concret 

posibilităţile de colaborare pe temele abordate. 

Conducerea companiilor ROMGAZ şi TRANSGAZ a fost de acord cu această 

propunere, mai mult chiar, d-I Ioan Rusu, a solicitat ca, în cadrul vizitei pe care delegaţia 

Gazprom o va efectua în România, aceasta să fie mandatată a discuta în privinţa aspectelor 

concrete privind relaţia de colaborare dintre cele două părţi 

Întâlnirea de la Moscova, a însemnat pentru fiecare dintre părţi, potrivit afirmaţiilor 

directorului general al TRANSGAZ "un pas înainte" o "poartă redeschisă" care, a oferit  prin 

acest contact direct, prilejul reafirmării dorintei reciproce de intensificare a contactelor 

româno-ruse în vederea identificării celor mai bune oportunităţi de conlucrare viitoare, în 

proiecte de interes comun. 

 

 

 


