
 

 

 

 

 

                       Anunț public privind dezbaterea publică 

 

 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind 
impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul 
„Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre - Podişor”, propus a fi amplasat în judeţele 
Constanța, Călărași și Giurgiu. Tipul deciziei posibile luate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului 
poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. 
 
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului cu sediul în Splaiul 
Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de Luni – Joi, între orele 08.00 – 16.30 şi Vineri între 
orele 08.00 – 14.00 şi la sediul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş, din  Mediaș str. Unirii nr. 6, jud. 
Sibiu, în zilele de Luni – Vineri între orele 09.00 – 13.00 
 
Documentul menționat este disponibil și la următoarele adrese de internet: 
http://www.anpm.ro/documente-procedura-eim-si-ea și http://www.transgaz.ro/  
 
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc: 

- în data de 27.12.2017, în județul Constanța, localitatea Peștera, la Căminul Cultural din strada 
Izvorului, nr. 3, începând cu ora 1000; 

- în data de 27.12.2017, în județul Constanța, localitatea Tuzla, la Casa de Cultură din strada 
Șoseaua Constanței nr. 82, începând cu ora 1400; 

- în data de 28.12.2017, în județul Călărași, localitatea Borcea, la Căminul Cultural din strada 
Calea Călărașilor nr. 422, începând cu ora 1000; 

- în data de 28.12.2017, în județul Călărași, localitatea Dorobanțu, la sediul Primăriei Dorobanțu 
din strada București nr. 16, începând cu ora 1400; 

- în data de 28.12.2017, în județul Giurgiu, localitatea Greaca, la sediul Primăriei Greaca din strada 
Principală nr. 133, începând cu ora 1000; 

- în data de 28.12.2017, în județul Giurgiu, localitatea Schitu, la Consiliul Local Schitu din strada 
Șoseaua Giurgiului nr. 43, începând cu ora 1400. 

 
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observații privind documentele menționate, 
la sediul ANPM din Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, până la data de 27.12.2017. 
 
 
Data, 
06.12.2017 
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