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Evenimente importante de raportat: 

Participarea SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ la înfiinţarea Companiei de studiu menită să 
analizeze fezabilitatea proiectului NETS 

În data de 26 septembrie 2008 a avut loc la Budapesta, cea de-a doua masă rotundă la nivel executiv a 
Operatorilor Sistemelor de Transport privind conceptul NETS,unde TRANSGAZ  Mediaş a semnat 
alături de companiile FGSZ Natural Gas Transmission Ltd din Ungaria, PLINACRO din Croaţia şi 
BH- GAS din Bosnia Herţegovina, MEMORANDUMUL DE ÎNŢELEGERE privind înfiinţarea unei 
Companii de Studiu menite să analizeze fezabilitatea conceptului NETS.  

Proiectul NETS ( Noul Sistem de Transport European) este iniţiativa companiei ungare FGSZ, parte a 
grupului MOL, iniţiativă ce a fost lansată la finele anului 2007 şi care are drept scop final înfiinţarea 
unei companii regionale de transport gaze naturale prin interconectarea sistemelor de transport din 
regiune.Conceptul NETS se bazează pe interesul de a cataliza dezvoltarea infrastructurii regionale, 
creând o piaţă regională a gazelor eficientă şi de dimensiuni adecvate care să îmbunătăţească în mod 
semnificativ poziţia de piaţă a oricărui participant precum şi siguranţa în aprovizionare cu gaze naturale. 

Proiectul NETS 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 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 eset cooperarea în vederea continuării dezvoltării infrastructurii 
regionale, inclusiv: îmbunătăţirea interconectivităţii existente, planificarea legăturilor adiţionale dintre 
sistemele naţionale de conducte şi continuarea eforturilor pentru armonizare juridică şi reglementatoare. 
Acest proiect este susţinut atât de guvernele ţărilor participante cât şi de Comisia Europeană.  

Primul workshop privind proiectul NETS şi care a fost găzduit de TRANSGAZ, a avut loc la Bucureşti 
în perioada 13-14 martie 2008 iar ulterior la Novi Sad,la invitaţia Srbijagas, în perioada 22-23 mai 2008 
a avut loc pe aceeaşi temă, prima masă rotundă de lucru.Ţările avute în vedere iniţial de către compania 
ungară MOL pentru a participa la această iniţiativă sunt: Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Austria, 
Croaţia, România, Serbia şi Slovenia 

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, la această masă rotundă au mai participat şi reprezentanţii Bulgariei şi Sloveniei, care  au 
declarat că vor lua în considerare idea de a lucra în viitor împreună cu ceilalţi participanţi.  
Întâlnirea de la Budapesta s-a bucurat de prezenţa Secretarului de stat pe probleme energetice din cadrul 
Ministerului de Transport, Telecomunicaţii şi Energie din Ungaria, D-l Peter Gordos, care a subliniat 
susţinerea pe care proiectul NETS o are din partea guvernului ungar, dat fiind faptul că acest proiect 
prezintă un mare potenţial în ceea ce priveşte beneficiile furnizorilor de gaze naturale şi ale 
consumatorilor. 
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