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Interconexiune de gaze
România-Bulgaria (RO-BG)

STATE MEMBRE IMPLICATE
România, Bulgaria

PROMOTORUL(-II) PROIECTULUI
Transgaz
http://www.transgaz.ro/

Bulgartransgaz
http://bulgartransgaz.bg/

DATE TEHNICE DE BAZĂ
Lungime: 25 km (8,4 km în România 
și 16,6 km în Ungaria)
Capacitate: 1,5 mld. mc/an

BUGET
Cost total proiect: 23,8 mil. EUR
Cost total activităţi PEER:  
23,8 mil. EUR, din care:
 Promotor(-i): 14,9 mil. EUR
  Sprijin PEER: 8,9 mil. EUR 

(rată de finanţare de 37,4%)

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR1 
PEER
Data începerii: 1 octombrie 2009
Data finalizării: 31 decembrie 2013

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

Ministerul Economiei,  
Energiei și Turismului din Bulgaria
http://www.mi.government.bg/

Ministerul Economiei din România
http://www.minind.ro/

Actualizat: octombrie 2013

1.  Activităţi cofinanţate în cadrul PEER

OBIECTIVE
Obiectivul acestui proiect este construirea unei noi interconexiuni de gaze naturale de înaltă 
presiune cu două sensuri între Giurgiu (România) și Ruse (Bulgaria).

IMPACTUL PROIECTULUI
Acest proiect va contribui la creșterea siguranţei aprovizionării cu gaze naturale prin 
diversificarea surselor de gaze din România și Bulgaria, precum și din zona regională (Grecia, 
Ungaria și Turcia). De asemenea, va dezvolta reţeaua de transport a gazelor, sprijinind piaţa 
internă a energiei gazelor, și va asigura interoperabilitatea dintre reţelele de gaze naturale.

ACTIVITĂŢI (COFINANŢATE ÎN CADRUL PEER) PE SCURT
PEER sprijină studiile tehnice, achiziţionarea de materiale pentru două staţii de contorizare 
a gazelor în Giurgiu și Ruse, precum și pentru conducta de gaze. De asemenea, programul 
sprijină construirea a două staţii de contorizare a gazelor și a conductei de gaz de înaltă 
presiune dintre aceste staţii.

ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE, OCTOMBRIE 2013
Lucrările de construcţie sunt în desfășurare și ar trebui să se finalizeze până la sfârșitul 
anului 2013. 

Se așteaptă ca acest proiect să devină operaţional până la sfârșitul lui 2013.
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