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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ SA, în calitate de acţionar al  

SC AGRI LNG PROJECT COMPANY SRL (AGRI) anunţă că în data de 2 decembrie 

2011, a fost a publicată pe pagina de web www.agrilng.com  Cererea de Oferte în raport 

cu realizarea unui studiu de fezabilitate ce are ca obiect evaluarea viabilităţii din punct 

de vedere tehnic, financiar si economic a proiectului de cooperare în domeniul energiei 

numit Interconectorul Azerbaidjan - Georgia - România – Ungaria. Proiectul îşi 

propune să transporte gaze naturale din regiunea Caspică, prin teritoriul 

Azerbaidjanului şi al Georgiei, lichefierea gazelor şi transportul acestora pe Marea 

Neagră spre România şi Ungaria şi posibil şi spre alte pieţe europene. 

 

Prin derularea acestei cereri de oferte, AGRI doreşte să numească o companie 

de consultanţă care să determine scenarii pentru implementarea proiectului din punct de 

vedere tehnic şi economic, prin realizarea lucrărilor şi serviciilor descrise în Cererea de 

Oferte pentru Studiul de Fezabilitate al Proiectului AGRI. 

 

Scopul acestei Cereri de Oferte este de a stabili termenii şi condiţiile care se 

aplică acestui studiu al procesului de licitaţie şi de a stabili procedura pentru depunerea 

ofertelor legate de Proiect. 

 

AGRI invită toate companiile care au experienţa şi capabilitatea necesare 

realizării acestui studiu de fezabilitate să transmită ofertele lor, conform instrucţiunilor 

din Cererea de Oferte publicată pe pagina de web a societăţii. 
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