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COMUNICAT DE PRESĂ
În data de 13 iulie 2009, la Ankara, patru state membre ale UE - România, Bulgaria, Ungaria şi Austria
au semnat alături de Turcia - Acordul Interguvernamental privind realizarea gazoductului Nabucco,
gazoduct destinat să transporte gaze naturale din Marea Caspică spre Europa, reducând astfel
dependenţa acesteia de gazele din Rusia.
Dată fiind importanţa strategică a acestui proiect, atât din perspectiva securităţii energetice, a
diversificării surselor şi traseelor de transport gaze naturale, a creşterii siguranţei energetice atât la
nivel naţional cât şi european , România a fost reprezentată la Ankara de primul ministru Emil Boc şi
ministrul Economiei Adriean Videanu. La ceremonie au participat de asemenea premierul Turciei,
Tayyip Erdogan; cel al Bulgariei, Serghei Stanishev; primul-ministru al Ungariei, Gordon Bajnai;
cancelarul austriac Werner Faymann; preşedintele Georgiei, Mihail Saakashvili; premierul irakian Nuri
al-Maliki precum şi preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.
Operatorul Sistemului Naţional de Transport gaze naturale din România, SNTGN TRANSGAZ SA
Mediaş, în calitate de membru al Consorţiului Nabucco, cu o participaţie de 16,67% din capitalul social
al acestuia, alături de BOTAS (Turcia), BULGARGAZ (Bulgaria), OMV( Austria), MOL (Ungaria) şi RWE
(Germania) a fost reprezentat la evenimentul de semnare a Acordului Interguvernamental, de domnul
Ioan Rusu – directorul general al companiei.
Acordul interguvernamental privind proiectul Nabucco, semnat la Ankara, este completat de un acord
tehnic prin care se prevede ca România va beneficia de o capacitate de 2,58 miliarde metri cubi de
gaze anual, capacitate pe care dacă nu o va folosi în întregime, o va putea vinde. De asemenea Acordul
Interguvernamental defineste metodologia pentru tarifarea standard. Aceste conditii se vor aplica
timp de 25 de ani de la intrarea in operatiune a gazoductului si vor garanta acces, in mod egal, pentru
toti participantii de pe piata.
Caracteristicile tehnice de proiectare ale gazoductului Nabucco, prevăd o lungime totală a conductei
de 3.300 km ( din care pe teritoriul României – 457 km) un diametru nominal de 1400 mm, presiunea
de regim de 90 bari şi o capacitate maximă de 31 mld.mc/an. Nabucco, va ocoli Rusia şi va tranzita
Azerbaidjan, Georgia, Turcia, Bulgaria, România, Ungaria şi Austria, plecând de la Erzurum (Turcia) şi
ajungând până la Baumgarten(Austria).
Investiţia totală în proiectul Nabucco, la o valoare actualizată a CAPEX, este estimată la 8 mliarde
euro, din care valoarea investiţiilor estimate în România se ridică la cca.1,4 mld.euro. Finanţarea
acestor lucrări de investiţii se va asigura în proporţie de 30% din surse proprii ale TRANSGAZ, iar
diferenţa din credite bancare contractate de consorţiu, dar care trebuie însă garantate de Transgaz.
Construcţia gazoductului Nabucco, programată a începe în anul 2011 şi a deveni operaţională în anul
2014, se bucură atât de sprijinul SUA, cât mai cu seamă de sprijinul UE care prin "Programul de ajutor
pentru redresare economică prin acordarea de asistenţă tehnică financiară comunitară proiectelor din
domeniul energiei - EERP" a alocat pentru construcţia acestui gazoduct, 200 milioane de euro.

De asemenea şi-au declarat sprijinul financiar pentru realizarea acestui gazoduct şi importante
instituţii financiare şi bancare precum: BEI, BERD, Banca Mondială.
După semnarea Acordului Interguvernamental, în realizarea proiectului Nabucco vor urma celelalte
etape şi anume: încheierea de către consorţiul Nabucco a acordurilor de susţinere a proiectului cu
fiecare dintre statele participante, efectuarea lucrărilor de proiectare locală, demararea procesului de
"open season" în vederea rezervării de capacitate în conducta Nabucco.
Pentru România, proiectul Nabucco va aduce pe lângă importante beneficii economice şi siguranţa
asigurării resurselor de gaze naturale necesare atât consumului propriu cât şi consumului industrial.
În acelaşi timp, Nabucco, va determina creşterea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale a
Europei, diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale, accesul pentru Europa la rezerve
importante de gaze naturale din zona Mării Caspice şi Orientul Mijlociu.
În contextul noii politici energetice europene, TRANSGAZ, va asigura un management responsabil şi
eficient al obiectivelor sale strategice privind siguranţa energetică, competitivitatea şi dezvoltarea
durabilă, prin angajarea unor importante programe investiţionale. Implicarea sa în realizarea
gazoductului Nabucco va fi o expresia certă a materializării aceste eforturi.
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