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Broșura Proiect de Interes Comun (PIC) Depomureș 

 

Denumire PIC:   Unitatea de stocare Depomureș, România 

Coridor prioritar:  Interconexiuni nord-sud privind gazele naturale din Europa Centrală și din Europa de 

Sud-Est („NSI East Gas”) 

Promotor PIC:   ENGIE Romania 

Operator:  DEPOMURES S.A.  

 

Localizare depozit de înmagazinare subterană gaze naturale 

Structura de gaze Târgu-Mureș este situată în partea centrală a Depresiunii Transilvaniei, în partea de sud-est 

a oraşului Târgu-Mureş. 

 

 

Proiectul constă în retehnologizarea şi dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu-

Mureş, operat de DEPOMURES S.A.  

Obiective principale  

(i) Creşterea independenţei operaţionale şi eliminarea unor constrângeri tehnice importante în principal legate 

de comprimarea gazelor înmagazinate, respectiv de condiţiile de preluare / predare gaze din / în Sistemul 

Naţional de Transport (SNT) 

(ii) Creşterea capacităţii de înmagazinare a depozitului de la 300 mil.m3 / ciclu la 400 mil.m3 / ciclu, într-o primă 

etapă (Faza 1), respectiv la 600 mil.m3 / ciclu, într-o etapă ulterioară (Faza 2)  
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(iii) Creşterea flexibilităţii depozitului, în linie cu cerinţele pieţei gaziere, prin creşterea capacităţii zilnice de 

injecţie şi extracţie, în special în perioadele cu vârfuri de cerere, de la o medie actuală de cca. 1,7 mil.m3 / zi la 

cca. 3,5 mil. m3 / zi (Faza 1), respectiv la cca. 5 mil.m3 / zi (Faza 2)  

 

Principalele obiective de investiţie aferente PIC 

❖ Construire colector nou care să deservească depozitul de înmagazinare  

❖ Construire Staţie Centrală de gaze (unităţi de comprimare, uscare gaze, panou comercial de măsură gaze 

bidirecţional, facilităţi adiacente), inclusiv conectare la RED 

❖ Conectare depozit de înmagazinare Târgu-Mureş la conductele de transport gaze de înaltă presiune, 

inclusiv la predarea gazelor extrase din depozit  

❖ Faza 2 include o serie de lucrări de modernizare a instalaţiilor existente pentru creşterea capacităţilor de 

injecţie / extracţie şi implicit a volumului utili, inclusiv forarea de sonde noi. 

Indicatori realizare proiect  

Mărire capacitate de înmagazinare depozit, etapizat (300 mil.m3 → 400 mil.m3 → 600 mil.m3) 

Creştere capacităţi zilnice de injecţie / extracţie (1.7 mil.m3 → 3.5 mil.m3 → 5 mil.m3)  

 

Calendar preliminar proiect 

Etape de dezvoltare (Faza 1*) 
Stadiu / 

Data estimată de finalizare** 

Studiu de fezabilitate Finalizat 

Proiectare Finalizat 

Autorizație de Construire (actualizare) 2020 

Procedură de licitație și achiziție 2021 

Construcție 2021-2022 

Punere în funcțiune / începere operare 2022 / 2023 

*Faza 2 va putea fi demarată doar după finalizarea implementării fazei 1.  

**Calendarul de implementare prezentat este unul estimativ, datele estimate de finalizare a diferitelor etape urmând a fi actua lizate în funcţie 

de data obţinerii deciziei finale de investiţie. 

Stadiu proiect 

Primele investiţii aferente Fazei 1 a proiectului au fost puse în funcţiune în anul 2016, respectiv în anul 2018 

(modernizare instalaţii pentru creşterea presiunii de operare, colector nou de înmagazinare, staţie de uscare 

gaze, legături la SNT de înaltă presiune). 

 

Astfel, la această dată investiţiile aferente proiectului Depomureş rămase pentru finalizarea Fazei 1 de 

dezvoltare (obiectiv principal staţie de comprimare gaze) se află în stadiu de Advanced NON-FID. 
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Surse suplimentare de informare 

Site-ul oficial al Comisiei Europene  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest  

 

Manualul privind procedura de autorizare aplicabil Proiectelor de Interes Comun, elaborat în conformitate cu 

Regulamentul UE nr. 347 / 2013, supus consultării publice de către Autoritatea Competentă pentru Proiecte de 

Interes Comun 

http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/09/Manual-procedura-PCI-intreg.pdf   

 

Date de contact 

DEPOMURES S.A., str. Tamás Ernö nr. 1, 540307 

Târgu-Mureş, jud. Mureş, România 

Telefon: (004) 0265 217 055 

Fax: (004) 0265 260 145 

E-mail: office@depomures.ro 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/09/Manual-procedura-PCI-intreg.pdf
mailto:office@depomures.ro

