
 
 

 

                                                       

COMUNICAT DE PRESĂ 
SNTGN Transgaz SA și Eustream, a.s. din Slovacia au semnat un  

Memorandum de Înțelegere 
 

București, 9 februarie 2018:  SNTGN TRANSGAZ SA și EUSTREAM a.s. anunță semnarea astăzi a unui 
Memorandum de  Înțelegere. 

Memorandumul a fost semnat de către domnul Ion Sterian, director general al SNTGN Transgaz SA și 
Rastislav Nukovic, director general al Eustream a.s.. La ceremonie au fost prezenți E.S. domnul Pavol 
Hamzik, ambasador cu însărcinări speciale pentru securitatea energetică al Slovaciei, E.S. domnul Jan 
Gabor, ambasadorul Slovaciei în București, domnul Mirek Topolanek, membru în Consiliul de Administrație 
al Eustream, precum și numeroși reprezentanți ai SNTGN Transgaz SA. 

Prin semnarea Memorandumului, printre alte prevederi părțile își exprimă și acordul pentru cooperarea 
împreună cu celelalte TSO-uri din Republica Cehă, Ucraina, Ungaria și Bulgaria în vederea investigării 
posibilităților de dezvoltare a Eastring pe teritoriile României și Slovaciei.  

Cu această ocazie, în calitate de director general al SNTGN Transgaz SA, domnul Ion Sterian a subliniat 
percepția pozitivă și aprecierea de care se bucură partenerii slovaci în România și a exprimat încrederea că 
deschiderea manifestată de Eustream a.s. pentru dezvoltarea relației de colaborare cu SNTGN Transgaz SA 
va aduce rezultate favorabile pentru aprofundarea și intensificarea conlucrării în plan regional, prin crearea 
și armonizarea condițiilor de dezvoltare și integrare a rețelelor de transport în domeniul gazelor naturale și, 
în general, al energiei. În viziunea domnului Ion Sterian, apropierea dintre Transgaz și Eustream va facilita 
schimburi de experiență tehnologică în domenii precum proiectarea și cercetarea, operarea și dezvoltarea 
sistemelor de transport, dispecerizarea gazelor naturale, mentenanța conductelor, implementarea și 
modernizarea SCADA, transpunerea legislației și a reglementărilor UE din domeniul energetic. 

Partenerii slovaci au evidențiat, la rândul lor, scopul comun al creșterii siguranței în aprovizionare la nivel 
european și nevoia de consolidare a progreselor obținute până în prezent de operatorii sistemelor de 
transport gaze naturale din Slovacia și România.  

Eustream,a.s este operatorul sistemului slovac de transport gaze naturale, autorizat în mod corespunzător 
pentru desfășurarea activităților de transport gaze naturale în Slovacia. 

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al sistemului național de transport și răspunde de funcționarea 
acestuia în condiții de calitate, siguranță, eficiență economică și protecție a mediului înconjurător. 
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