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Interconexiune de gaze
Pod de gaze între Asia și Europa – 
Nabucco

STATE IMPLICATE
Austria, Bulgaria, Germania, 
Ungaria, România, Turcia

PROMOTORUL PROIECTULUI
Nabucco Gas Pipeline
International GmbH

DATE TEHNICE DE BAZĂ
Lungime: 3 900 km  
(inclusiv conducta de alimentare 
spre graniţa turco-irakiană)
Capacitate: 31 mld. mc/an

BUGET
Cost total proiect: 7,9 mld. EUR 
(în curs de revizuire)
Cost total activităţi PEER:  
400 mil. EUR din care:
  Promotor(i): 200 mil. EUR
  Sprijin PEER: 200 mil. EUR 

(rată de finanţare de 50 %)

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR1 
PEER
Data începerii: 2009
Data finalizării: 2012

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Comisia Europeană, DG ENER
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Actualizat: octombrie 2013

1.  Activităţi cofinanţate în cadrul PEER

OBIECTIVE
Proiectul Nabucco acoperă construcţia unei conducte de gaze naturale de la graniţa estică a 
Turciei până în Austria, traversând Bulgaria, România și Ungaria. Aceasta va conecta Europa 
cu cel mai mare depozit de gaze naturale din lume, aflat în regiunea Mării Caspice/Orientul 
Mijlociu. Se așteaptă ca Azerbaidjan, Irak și Turkmenistan să fie principalii furnizori de gaze. 

IMPACTUL PROIECTULUI
Gazoductul Nabucco este un element al strategiei coridorului sudic, îmbunătăţind siguranţa 
aprovizionării pentru Europa. El va permite o diversificare a furnizorilor de gaze și a rutelor 
de livrare, precum și aducerea unor cantităţi substanţiale de gaze noi din sursele bogate în 
gaze din regiunea Mării Caspice și din Orientul Mijlociu. Ţările din sud-estul Europei vor avea, 
de asemenea, acces la furnizări de gaze stabile și sigure, ceea ce va impulsiona pătrunderea 
gazelor pe teritoriul lor.

Utilizatorii de gaze vor beneficia de creșterea concurenţei pe piaţa gazelor din UE.

ACTIVITĂŢI (COFINANŢATE ÎN CADRUL PEER) PE SCURT
PEER sprijină procedurile de licitare și de achiziţionare a componentelor cu termen lung de 
livrare (conducte, coturi și vane) pentru construcţia conductei.

ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE, OCTOMBRIE 2013
Activităţile pregătitoare ale proiectului sunt în cea mai mare parte finalizate (pregătirea 
achiziţiei, autorizaţia de mediu și partea de inginerie). Nu au fost selectaţi promotorii 
de proiect în contextul negocierilor comerciale cu producătorul de gaze Shah Deniz din 
Azerbaidjan), pentru asigurarea acordurilor de transport necesare. Promotorii proiectului 
evaluează opţiunea comercială pentru proiect.
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