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Interconexiune de gaze
România-Ungaria (RO-HU)

STATE MEMBRE IMPLICATE
România, Ungaria

PROMOTORUL(-II) PROIECTULUI
Societatea Naţională de Transport 
Gaze Naturale Transgaz SA
www.transgaz.ro

FGSZ Natural Gas Transmission 
Closed Company Limited by Shares 
(FGSZ Ltd.)
www.fgsz.hu

DATE TEHNICE DE BAZĂ
Lungime: 47 km 
Capacitate: 1,4 mld. mc/an 

BUGET
Cost total proiect: 68, 119 mil. EUR 
Cost total activităţi PEER:  
33 mil. EUR din care:
 Promotor(-i): 16,5 mil. EUR 
  Sprijin PEER: 16,5 mil. EUR 

(rată de finanţare de 50 %)

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR1 
PEER
Data începerii: 13/07/2009
Data finalizării: 31/12/2010

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

Ministerul Economiei, Comerţului și 
Mediului de Afaceri din România 
www.minind.ro

Ministerul Dezvoltării Naţionale  
din Ungaria
http://www.kormany.hu/en/ministry-
of-national-development

1.  Activităţi cofinanţate în cadrul PEER

OBIECTIVE
Proiectul implică construirea unei conducte pentru transportul gazelor naturale, precum și 
a instalaţiilor aferente acesteia, pentru transportul gazelor naturale către și din România  
și pentru conectarea cu cei 36 km de conductă existenţi între Horea și Pecica.

Conducta se va întinde între punctul Algyő, staţia de robinete de blocare Makó, staţia de 
contorizare Csanádpalota și graniţa româno-ungară. Staţia de vane de blocare Pecica va fi 
punctul final pe teritoriul României.

IMPACTUL PROIECTULUI
Construcţia acestei interconexiuni este de o importanţă deosebită atât pentru România, cât 
și pentru Ungaria, deoarece este prima interconexiune dintre reţelele de conducte de înaltă 
presiune ale celor două ţări. 

ACTIVITĂŢI (COFINANŢATE ÎN CADRUL PEER) PE SCURT
PEER a sprijinit în principal construcţia unui sector cu o lungime de 47 km din conducta 
DN700 PN63, între Algyő (în Ungaria) și graniţa româno-ungară, împreună cu un sector de 
conductă cu o lungime de 26 km între graniţa româno-ungară și Pecica (în România). 

ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE: FINALIZAT
Proiect finalizat. Proiectul a fost inaugurat pe 14 octombrie 2010.
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