
 

Proiectul  „INTERCONECTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT CU 

SISTEMUL INTERNAȚIONAL ŞI REVERSE FLOW LA ISACCEA” 

 

1. DENUMIRE PROIECT 

Interconectarea Sistemului Național de Transport cu Sistemul Internațional şi reverse flow la Isaccea 

 

 

2. DESCRIERE PROIECT 

Proiectul (linia verde) vizează asigurarea bidirecționalității cu Bulgaria, între Sistemul Național de Transport 

Gaze Naturale (SNT) și Conducta Tranzit 1 dedicată Bulgariei, în condiții normale de funcționare, pentru care 

sunt necesare lucrări de reabilitarea a unor conducte existente în SNT, construirea unei conducte de legatură 

între Conducta Tranzit 1 Bulgaria și SNT în SMG Isaccea şi stație de comprimare la Siliştea si asigurarea 

bidirectionalității cu Ucraina care prevede lucrări în SMG Isaccea.  

 

Valoarea totală estimată a investiției = 65 mil. euro 
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Termenul estimat de finalizare a proiectului este anul 2019. 

Proiectul presupune următoarele lucrări:  

 modernizarea și amplificarea stației de comprimare Siliștea  

 modernizarea și amplificarea stației de comprimare Onești  

 modificări în interiorul stației de măsurare Isaccea  

 reabilitarea tronsoanelor de conductă Cosmești – Onești (66,2 km) și Siliștea - Șendreni (11,3 km)  

Proiectul a fost inclus cu numărul 6.15. în a doua listă a Proiectelor de Interes Comun a Uniunii Europene, 
care a fost adoptată de Comisia Europeană la 18 Noiembrie 2015. 

 

3. DATE DE CONTACT 
 

Ciprian ONIGA – Departamentul Proiectare şi Cercetare 
E-mail: ciprian.oniga@transgaz.ro 
Număr telefon: 0269 / 801.320 
 
Alexandra MILITARU – Departamentul Accesare Fonduri Europene și Relaţii Internaţionale 
E-mail: alexandra.militaru@transgaz.ro 
Număr telefon: 0372 / 291.463 

 

 

4. 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”. 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/5/5b/Transgaz_Logo.jpg
mailto:ciprian.oniga@transgaz.ro
mailto:alexandra.militaru@transgaz.ro
http://www.transgaz.ro/

