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19 octombrie 2022 

 

COMUNICAT 
SNGN ROMGAZ SA și SOCAR, compania 

națională petrolieră a Republicii Azerbaidjan, 

au semnat astăzi, 19 octombrie 2022, la 

București, un Memorandum de Înțelegere 

care pune bazele unei noi colaborări între 

cele două companii. 

 

Prin acest Memorandum de Înțelegere cele 

două companii oficializează intenția lor de a 

explora oportunitățile de dezvoltare în comun 

a unui proiect de gaze naturale lichefiate la 

Marea Neagră. Proiectul ar consta într-un 

terminal de lichefiere a gazelor naturale şi un 

terminal de regazeificare precum și alte 

instalații și facilități necesare în scopul 

transportului de gaze din zona caspică în 

România. 

 

Companiile semnatare își propun să inițieze 

elaborarea în comun a unui studiu care să 

identifice fezabilitatea tehnică, financiară și 

comercială a unui asemenea proiect, iar în 

baza rezultatelor acestuia să demareze 

negocieri în vederea încheierii unui acord 

privind termenii și condițiile de dezvoltare a 

proiectului GNL Marea Neagră. 

 

În contextul energetic actual, inițiativa celor 

două companii reprezintă o nouă oportunitate 

de asigurare a accesului pieței din România 

și a celor din regiune la resurse de gaze 

naturale din zona Mării Caspice cu impact 

pozitiv semnificativ asupra siguranței 

energetice a statelor din Europa Centrală și 

de Sud-Est.   

 

Director General 

Răzvan POPESCU 

 

October 19, 2022 

 

ANNOUNCEMENT  
SNGN ROMGAZ and SOCAR, the State Oil 

Company of the Republic of Azerbaijan, 

concluded today, October 19th, 2022, in 

Bucharest, a Memorandum of Understanding 

which sets the basis of a new cooperation 

between the two companies.  

 

Through this Memorandum of Understanding 

the signing parties formalize their intention to 

explore the opportunity of jointly developing a 

liquefied natural gas project at the Black Sea. 

Such project is envisaged to consist of an 

LNG liquefaction plant, a regasification plant 

as well as all other installations and facilities 

needed in order to transport natural gas from 

the Caspian region into Romania.  

 

The signing companies intend to initiate the 

joint preparation of a Study which to identify 

the technical, financial, and commercial 

feasibility of such project, and based on the 

results of such study, to commence 

negotiations with the aim of reaching an 

agreement on the terms and conditions of the 

development of the Black Sea LNG Project. 

 

In the current energy context, the initiative of 

the two companies represents a new 

opportunity to ensure access to gas 

resources from the Caspian Sea region for 

the Romanian and regional markets with a 

significant positive impact on the energy 

security of countries in Central and Southeast 

Europe.   

 

 

Chief Executive Officer 

Razvan POPESCU 


