ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA CONSULTĂRII PUBLICE PENTRU PROIECTUL „INTERCONECTAREA
SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT CU CEL AL GAZODUCTELOR INTERNAȚIONALE ȘI
INVERSAREA FLUXULUI LA ISACCEA (RO)” (Număr de referinţă în Lista Uniunii: 6.15)
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A., iniţiatorul Proiectului anunță
organizarea în data de 09.05.2018, la Sala de ședințe a Consiliului Local, orașul Mărășești, jud. Vrancea,
între orele 14.30 – 16.30 Consultare Publică privind proiectul „Interconectarea sistemului național de
transport cu cel al gazoductelor internaționale și inversarea fluxului la Isaccea (RO)” (Număr de
referință în Lista Proiectelor de Interes Comun a Uniunii: 6.15). Obiectul consultării publice îl reprezintă
informarea şi consultarea părţilor relevante şi interesate afectate, colectarea observaţiilor, recomandărilor şi
propunerilor acestora cu privire la Proiect.
Subiecte relevante preconizate în cadrul Consultării Publice:
 Prezentarea companiei Transgaz;
 Descrierea Proiectului ;
 Principii de construcție;
 Durata activităților Proiectului;
 Provocări;
 Sănătate și siguranța comunității;
 Beneficii (beneficii din dezvoltare și oportunități pe plan local).
Documentația aferentă consultării publice se află şi poate fi consultată:
 pe pagina de internet a instituției la adresa: http://www.transgaz.ro/index.php/ro/consultarea-publiculuiinterconectare-snt-t1-si-reverse-flow-isaccea
 la sediul social al companiei (Mediaş, Piaţa C.I.Motaş nr.1, jud.Sibiu), persoană de contact Mihai Cornel,
Şef Serviciu Administrativ şi Activităţi Corporative sau la Reprezentanţa Transgaz România (Bucureşti,
Bldv. Primăverii nr. 55), personă de contact Cora Stăvarescu, Şef Serviciu Comunicare Instituţională;
 în copie, la Serviciul Administrativ şi Activităţi Corporative: relaţiipublice@transgaz.ro, în baza completării
formularului de înscriere în Baza de date pentru Consultare Publică, aflat pe site-ul Transgaz.
Recomandări, observaţii şi propuneri privind obiectul consultării publice se pot depune prin:
 formularul online disponibil pe pagina de internet a companiei la
(http://www.transgaz.ro/index.php/ro/consultarea-publicului-interconectare-snt-t1-si-reverse-flowisaccea);
 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: cora.stavarescu@transgaz.ro sau
cornel.mihai@transgaz.ro;
 prin poștă la adresele indicate;
 la sediul companiei, la Registratură, la adresele indicate, de luni – vineri între orele 8 – 15,30.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandări/Observaţii/Propuneri privind consultarea publică pentru
„Interconectarea sistemului național de transport cu cel al gazoductelor internaționale și
inversarea fluxului la Isaccea (RO)” (Număr de referință în Lista Proiectelor de Interes Comun a Uniunii:
6.15). Pentru informații suplimentare, vă suntem la dispoziție la următoarele date de contact: Cora Stăvarescu,
Şef Serv. Comunicare Instituţională, cora.stavarescu@transgaz.ro, tel. 0269 - 801495, respectiv Cornel Mihai, Şef
Serv. Administrativ şi Activităţi Corporative, cornel.mihai@transgaz.ro, tel. 0269 - 803261.

