
Transgaz intra in Europa
"Comisia Europeana a aprobat proiectul privind transportul de gaze pe ruta Turcia - Bulgaria- Romania-
Ungaria si Austria, precum si finantarea a 50% din costul studiului de fezabilitate al proiectului", a
anuntat ministrul Economiei si Comertului, Dan Ioan Popescu. Proiectul acestui gazoduct, cunoscut sub
numele de Babucco, reprezinta o initiativa a companiilor de gaze din Romania (Transgaz), Bulgaria
(Bulgargas), Turcia (Botas), Ungaria (MOL) si Austria (OMV). Gazoductul face parte dintr-un program
de realizare a unui nou culoar de transport, 4, de gaze naturale din zona Marii Caspice si a Asiei Centrale
spre tari din Europa Centrala si de Vest. Studiul de fezabilitate pentru constructia conductei de gaze va fi
realizat de compania Boston Consulting si va costa 3,2 milioane de euro. "Suntem bucurosi ca
reprezentantii Uniunii Europene au preferat acest proiect, avand in vedere ca exista o alta varianta a
acestei conducte, din Turcia, prin Grecia, pana in Italia. Conducta va alimenta vestul Europei cu gaze
provenite din zona Marii Caspice, dar si cu surplusul de gaze pe care il va avea Turcia, din contracte
anterioare", a declarat directorul general al companiei Transgaz, Gabriel Coconea. Conducta "Nabucco"
va avea o lungime de circa 4000 km, 1400 mm diametru, va transporta aproximativ 25 miliarde mc de
gaz anual si se va uni, in Austria, cu celelalte conducte de gaze care strabat Europa Centrala si de Vest.
Costul total al gazoductului este estimat la 3,8 miliarde de dolari. Se preconizeaza ca studiul de
fezabilitate sa se finalizeze in anul 2005, iar conducta sa devina operationala in anul 2011. "Pe teritoriul
Romaniei, conducta va intra pe la Bechet si va iesi pe la Nadlag, urmand sa parcurga un traseu de
aproximativ 600 km. Din plata serviciului de tranzit al gazului pe teritoriul romanesc, se estimeaza
beneficii extrem de importante, de cateva zeci de milioane de dolari anual", a afirmat Gabriel Coconea.
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