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Comunicat de presă

Operatorii sistemelor de transport gaze naturale din Europa Centrală și de Est publică Planul
regional de investiții 2014-2023
Operatorii sistemelor de transport (OST) din regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) anunță
publicarea celei de-a doua ediții a Planului regional de investiții în domeniul gazelor naturale (GRIP),
în conformitate cu prevederile articolului 12 (1) al Regulamentului (CE) 715/2009.
GRIP ECE oferă o perspectivă detaliată asupra infrastructurii gazelor naturale în regiunea Europei
Centrale și de Est și promovează principiile transparenței prin furnizarea de informații la zi privind
caracteristicile tehnice ale infrastructurii actuale și a investițiilor prevăzute în decada viitoare.
Suplimentar, scopul acestuia este de a furniza informații care pot susține procesele decizionale
aferente proceselor investiționale.
Scopul GRIP ECE este de a oferi o perspectivă asupra siguranței aprovizionării și a integrării pieței la
nivel regional. În acest sens sunt evaluate dezvoltările privind cererea, furnizarea și capacitatea și
sunt identificate investițiile necesare în regiunea Europei Centrale și de Est. Planul dorește de
asemenea să capteze dinamicile piețelor gaziere prin analizarea diferitelor scenarii de furnizare.
OST din Polonia – GAZ-SYSTEM S.A. și OST din Austria – BOG GmbH au coordonat împreună
realizarea GRIP ECE 2014-2023.
Edwin Kaufmann și Stefan Königshofer, directorii generali ai BOG GmbH au afirmat: Prin GRIP ECE
2014-23 oferim o analiză detaliată a rețelei de transport gaze naturale din Europa Centrală și de Est,
evidențiind potențialul ridicat de livrare a gazelor regiunii și de a servi drept coridor de tranzit pentru
gazele furnizate pentru Europa de Vest și de Sud. Prin implementarea unei serii de îmbunătățiri și prin
analizarea feedbackului părților implicate în ediția 2012-21, am oferit informații valoroase
participanților la piața gazelor.
Rafał Wittmann, Directorul Direcției de Dezvoltare în cadrul GAZ-SYSTEM S.A. și membru al
Consiliului ENTSOG, afirma următoarele: GRIP ECE este rezultatul colaborării fructuoase a OST din
regiunea Europei Centrale și de Est. Credem că raportul se va dovedi a fi o sursă prețioasă de
informații pentru părțile interesante și va constitui o bază pentru planificarea și realizarea
investițiilor în scopul livrării infrastructurii adecvate de gaze naturale între țările Europei Centrale și
de Est, în perspectiva creării unei piețe regionale flexibile și diversificate.
OST implicați caută să îmbunătățească în mod constant valoarea GRIP ECE. Toate părțile interesate
sunt invitate să comenteze raportul în cadrul consultării publice lansate în cursul zilei de azi și în
cadrul unui workshop organizat de ENTSOG la Viena în 26 iunie 2014. Vă rugăm să transmiteți

comentariile scrise aferente GRIP ECE până la data de 13 iunie, la următoarea adresă de email:
cee.grip@gaz-system.pl.
GRIP ECE 2014-2023 împreună cu anexele pot fi descărcate de pe pagina web a ENTSOG
(http://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips#CENTRAL-EASTERNEUROPE) și de pe paginile web ale OST implicați.

Note editoriale
Regiunea ECE pentru acest GRIP cuprinde:
-

10 țări: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Ungaria, Polonia, România, Slovenia,
Slovacia.
18 OST: BOG GmbH, TAG GmbH, GAS CONNECT AUSTRIA GmbH (Austria), Bulgartransgaz
EAD (Bulgaria), Plinacro d.o.o. (Croația), NET4GAS, s.r.o. (Cehia), Gasunie Deutschland
Transport Services GmbH, Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH, GRTgaz Deutschland
GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, GASCADE Gastransport
GmbH, terranets bw GmbH (Germania), FGSZ Ltd. (Ungaria), GAZ-SYSTEM S.A. (Polonia),
Transgaz SA. (România), PLINOVODI d.o.o. (Slovenia), Eustream, a.s. (Slovacia).

Comunicat Transgaz in completarea Comunicatului de Presa
Planul regional de investitii in domeniul gazelor naturale (GRIP) pentru regiunea Europei Centrale si
de Est (CEE) este rezultatul unui proces inceput in primavara anului 2013 si derulat in mare parte anul
trecut. Din aceste considerente GRIP CEE nu contine ultimele actualizari ale planului de dezvoltare al
Sistemului National de Transport Gaze. Acestea vor fi publicate in planul de dezvoltare a retelei pe 10
ani (TYNDP) 2014-2023 care este in curs de aprobare de catre ANRE si va fi publicat dupa finalizarea
procesului de aprobare. Totodata, proiectele majore ale companiei prezentate in acest plan vor fi de
asemenea incluse in urmatoarea editie a TYNDP la nivelul Uniunii Europene, a carui elaborare incepe
in aceasta vara.

