PROIECTUL „DEZVOLTĂRI ALE SNT ÎN ZONA DE NORD – EST A ROMÂNIEI ÎN SCOPUL
ÎMBUNĂTĂȚIRII APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE A ZONEI PRECUM ȘI A
ASIGURĂRII CAPACITĂȚII DE TRANSPORT SPRE REPUBLICA MOLDOVA”
(cod SMIS 2014+122972)
Proiectul „Dezvoltări ale SNT în zona de Nord – Est a României în scopul îmbunătățirii
aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre
Republica Moldova“ constă în construirea unei conducte noi de transport gaze naturale DN
700 x 165 km, Pn 55 bar, care va conecta Nodul Tehnologic Onești cu Nodul Tehnologic Lețcani
pe direcția Onești – Gherăești – Lețcani, precum și a două stații de comprimare gaze naturale
la Onești și Gherăești, cu o capacitate de transport de 1,5 - 2,2 mld mc/an (în funcție de
presiunea de aspirație în SCG Onești).
Dezvoltarea acestui culoar de transport are în vedere asigurarea îmbunătățirii
alimentării cu gaze a regiunii de nord-est a României, cât și asigurarea simultană a unor volume
suplimentare de gaze naturale pentru Republica Moldova, prin conducta de interconectare
lași - Ungheni. Conducta de interconectare a fost pusă în funcțiune în anul 2014 și poate
asigura curgerea bidirecțională a gazelor naturale.
Proiectul este inclus în Planul de dezvoltare a Sistemului românesc de Transport Gaze
Naturale 2019 – 2028.

Valoarea estimată a investiţiei este de 947.466.353,56 lei. Proiectul este co-finanțat din
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare
2014-2020 - Axa prioritară (AP) 8 Obiectivul Strategic (OS) 8.2, program derulat de Autoritatea
de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Valoarea finanțării
nerambursabile este de 214.496.026,71 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din
FEDR este de 182.321.622,69 lei (85%) și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul
național este de 32.174.404,02 lei (15%). Perioada de implementare a proiectului este de 85
de luni, respectiv între data de 18.08.2014 și data de 14.09.2021.

