
                                                                        ANEXA 

                                                                                  

INDICATORI TEHNICO_ECONOMICI 

 

ai obiectivului de investiţii "Conductă de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din 
România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – 

Ungheni(Moldova) 

  

BENEFICIAR : Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri din România 
 
AMPLASAMENT : Obiectivul de investiţie "Conductă de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze 
din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni 
(Moldova) "este amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Dumeşti de la km 0 la km 0+698, Leţcani de la 
km 0+698  la km 4+567, Rediu de la km 4+567 la km 11+489, Popricani de la km 11+489 la km19+167, 
Aroneanu de la km 19+167 la km 22+392, Victoria de la km 22+392 la km 22+822 şi Golăieşti de la km 22+822 
la km 32+795, judeţul Iaşi, România. 

INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI : 

1. VALOAREA  TOTALĂ  A  INVESTIŢIEI PE TERITORIUL ROMÂNIEI(inclusiv T.V.A.):  -  64.790,697 mii 
lei 

       DIN  CARE C+M (inclusiv T.V.A.):                   -  43.659,312 mii lei 
       1EURO=4,2674 lei  la data de 30.09.2010 
 
2.  ESALONAREA INVESTIŢIEI (INV./C+M): 
     Anul I  :     INV =16.456,839 mii lei 
        C+M =11.089,466 mii lei 
 
     Anul II :     INV =48.333,858 mii lei 
        C+M =32.569,846 mii lei 
 
      
3. DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI :    24 luni 
 
4. CAPACITĂŢI : 

  - 32,795km, conductă de oţel Dn 500mm presiune înaltă care să transporte gaze naturale în  
ambele sensuri şi va avea capacitatea maximă de transport de 1,5mld.mc/an la presiunea de 
proiectare de 55bar, presiunea minimă garantată la graniţa este de 16 bar; 
- staţie de lansare – primire PIG amplasată la cuplarea în sistemul naţional de transport gaze 
Dn 400 Gherăieşti - Iaşi, în zona localităţii Leţcani; 
- robinet de secţionare montat la km 16+200m în apropierea drumului national DN24; 
- grup de robinete montate la traversarea râului Prut; 
- două staţii de protecţie catodică automate, montate in extravilanul localităţii Coasta Mare, 
respectiv extravilanul localităţii Grădinari, ale căror parametri vor fi controlaţi prin sistemul 
SCADA; 



- cablu cu fibră optică pentru teletransmisia datelor digitale, care va fi paralel şi de aceeaşi 
lungime cu traseul conductei; 
 
 

FACTORI DE RISC: Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic , conform Normativului P 100/1/2006, cu 
modificările ulterioare. 
 
FINANTAREA INVESTITIEI: 
 

Finanţarea obiectivului de investiţie va fi asigurată din două  surse:  

1. Din sursele proprii ale Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri din România; 
2. Din fondurile nerambursabile ce se vor obţine de la Uniunea Europeană  prin “Programul 

Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013”. 
 

  
 


