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COMUNICAT DE PRESĂ
Gaz pentru locuitorii din comunele ieșene
Reprezentanții Societăţii Naționale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” s-au aflat astăzi
la Iași pentru stabilirea ultimelor detalii privitoare la dezvoltarea infrastructurii de transport a
gazelor naturale din județ și construcția celor două magistrale care să deservească 19 comune.
Aceștia au discutat cu președintele Consiliului Județean, Maricel Popa după care, împreună, au avut
o întâlnire cu primarii din județ.
Cele două magistrale care vor traversa județul totalizează 80 de km. Prima are în vedere ruta
Mogoșești- Comarna- Cozmești, iar cealaltă va deservi traseul Dumești-Andrieșeni.
"A venit momentul să discutăm despre racordarea la gaz în fiecare comună. Gazul metan nu
trebuie să mai fie un lux. În câțiva ani, sper să avem conductele de gaz deja montate și îmi doresc să
nu mai dureze mult până vom reuşi să acoperim tot judeţul. Trebuie să luăm măsuri urgente mai
ales că se prevede o criză a lemnului în anii următori. Am reușit să deblocăm și proiectul cu
magistrala de gaz Vaslui-Iaşi, a doua magistrală de aprovizionare a Iaşului, care va deveni în curând
funcţională, proiect care era blocat din 2008", a spus preşedintele Consiliului Judeţean, Maricel
Popa.
”Transgaz exploatează peste 13 mii de km de conductă pe întreaga suprafață a țării. Aceste
conducte formează Sistemul Național de Transport (SNT). Strategia Transgaz a venit în
întâmpinarea consiliilor județene de a extinde și dezvolta SNT pe întreg teritoriul țării. Iașul va
deveni un nord energetic. Transgaz are în derulare, fiind în perioadă de licitație, proiectul OneștiGherăiești-Lețcani. Este o conductă de 163 de km care asigură creșterea siguranței de exploatare a
zonei de NE a țării și creează capacitate suplimentară pentru alimentarea Republicii Moldova”, a
afirmat Ion Tătaru, directorul Departamentului de Dezvoltare din cadrul Transgaz.

La întâlnirea de astăzi a fost prezent și Mihai Leontin Leahu, directorul Departamentului
Proiectare şi Cercetare Transgaz care a spus: ”Cele două proiecte Onești –Gherăiești- Lețcani și
Ungheni- Chișinău sunt complementare, ele vor asigura capacitatatea de transport a interconectării
Ungheni- Iași care a fost realizat în 2014 . Se vor asigura capacități de transport spre Chișinău și
alimentarea zonei de NE a Moldovei și implicit a municipiului Iași. Noi am gândit deja și urmează
să concretizăm încă două extinderi ale sistemului de transport din zonă la care se vor putea racorda
aproape toate localitățile din județul Iași”.
Primăriile ieșene au înființat deja două asociații de dezvoltare intercomunitară (asociația
sud-est, cuprinzând comunele Dobrovăț, Schitu Duca, Comarna, Prisăcani, Costuleni, Răducăneni,
Gorban, Moșna, Cozmești, Dolhești și Ciortești și asociația nord-est constiută de comunele
Movileni, Țigănași, Gropnița, Probota, Trifești, Andrieșeni, Plugari și Bivolari). Acum pot întocmi
studii de fezabilitate și concesiona sistemele de distribuție. Urmează ca restul primăriilor să se
constituie în alte două astfel de asociații.
Primarii prezenți la întâlnirea cu președintele Consiliului Județean, Maricel Popa și cei
trei directori din cadrul Transgaz au primit lămuriri în ceea ce privește modul în care unitățile
teritoriale pe care le administrează vor putea avea acces la rețeaua de gaz.
Tot astăzi reprezentanții Transgaz au discutat împreună cu președintele C.J. și cu rectorul
Universității Tehnice Iași, prof. univ. Dan Cașcaval, intenția Societății Naționale de Transport Gaze
Naturale de a înființa la Iași un departament de cercetare și proiectare care să coopteze absolvenți ai
unității ieșene de învățământ.
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