
 
 

Proiectul Conductă de gaze „ȚĂRMUL MĂRII NEGRE – PODIȘOR PENTRU 
PRELUAREA GAZELOR DE LA MAREA NEAGRĂ” 

 

 

1. DENUMIRE PROIECT 

Conductă de gaze Țărmul Mării Negre – Podişor pentru preluarea gazelor de la Marea Neagră 

 

Notă: Proiectul este evidențiat pe hartă prin linia roșie discontinua. 

 

 

2. DESCRIERE PROIECT 

Proiectul constă în construirea unei conducte de transport de la țărmul Mării Negre până la Nodul Tehnologic 
Podişor (jud, Giurgiu) care să facă legătura între gazele naturale disponibile la țărmul Mării Negre şi coridorul 
Bulgaria – România - Ungaria - Austria. 

Finalizarea acestui proiect este estimată pentru anul 2020, iar investițiile aferente se ridică la 
aproximativ 278,3 mil Euro.  

Proiectul a fost inclus cu numărul 6.24.8 în a doua listă a Proiectelor de Interes Comun a Uniunii Europene 
care a fost adoptată la 18 Noiembrie 2015. 
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3. STADIUL ACTUAL AL PROIECTULUI 

 

Studiul de fezabilitate a fost finalizat. În cadrul acestui studiu au fost finalizate și următoarele studii de 
specialitate: studii topografice, studii geotehnice şi studii hidrologice. De asemenea, în această fază a 
proiectului se află în derulare activitatea de identificare a proprietarilor de teren afectați de lucrările de 
execuție a proiectului. 

Evaluarea impactului de mediu a fost demarată conform Ordin Nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 
privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi 
private. În acest sens au fost depuse notificări privind intenţia de realizare a proiectului la cele trei Agenţii 
Judeţene de Protecţia Mediului (Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu). 

Proiect Tehnic şi Documentaţie tehnică pentru obţinere autorizaţii de construire se află în derulare. 

 

4. DATE DE CONTACT 
 
Rareş MITRACHE – UMP Marea Neagră 
E-mail: rares.mitrache@transgaz.ro 
Număr telefon: 0269 / 803.246 
 
Alexandra MILITARU – Departamentul Accesare Fonduri Europene și Relaţii Internaţionale 
E-mail: alexandra.militaru@transgaz.ro 
Număr telefon: 0372 / 291.463 

 
 
 
 

5. CONSULTARI PUBLICE 

În conformitate cu prevederile articolului 9 (7), Capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile 
energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009, informațiile vor fi publicate, în limba română, pe web-
site-ul companiei http://www.transgaz.ro/, la rubrica „Cooperare internațională”. 
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