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Prezentarea companiei și 
descrierea activității

Megaconstruct este o societate înființată 
în România în anul 1993.

Megaconstruct este concesionara serviciului public de distribuție a gazelor naturale într-un număr de 
25 de municipii, orase si comune din 8 județe,. 

Numarul total de clienți racordați la sistemele
de distribuție de gaze naturale este de 25.000

În prezent compania are înființate 11 sedii secundare/puncte de lucru, în Balotești (jud. Ilfov), Târlungeni
(jud. Brașov), Mangalia și Costinești (jud. Constanța), Lehliu-Gară și Dor Mărunt (jud. Călărași), Șirna (jud. 
Prahova), Pielești (jud. Dolj), în Adunații Copăceni (jud. Giurgiu) și în Coșereni (jud. Ialomița).

Volumul de gaz distribuit in anul 2021 este de 
661.572 Mwh.

Megaconstruct ocupa locul 5 in topul volumului de gaz disbubuit in Romania la nivelul anului 2021.

Megaconstruct S.A. este una dintre 
companiile importante de pe piața 
românească ce activează în domeniul 
gazelor naturale, desfășurând activități de 
furnizare și distribuție a gazelor naturale, 
proiectare și execuție a sistemelor de 
distribuție și instalațiilor de utilizare, 
precum și prestarea de alte servicii conexe 
sectorului gazelor naturale.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Noncasnici 1.088 1.590 33.277 50.695 89.020 151.020 182.009 255.149 282.470 255.505 261.301 276.770 281.756 326.446

Casnici 64.855 73.126 54.504 61.053 61.111 66.806 80.494 95.816 125.098 153.759 194.720 214.418 259.136 335.125

Total (Mwh) 65.943 74.716 87.781 111.748 150.131 217.826 262.503 350.965 407.568 409.264 456.021 491.188 540.892 661.571

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Noncasnici 50 100 150 200 300 430 516 570 690 751 913 1.032 1.192 1.270

Casnici 2.250 2.400 2.650 2.800 3.200 3.938 4.868 6.409 8.048 10.301 13.250 16.041 19.192 21.973

Evoluția numărului de consumatori racordați la sistemul de distribuție Istoricul volumului de gaz distribuit anual

Consumatori noncasnici

Consumatori casnici

Consumatori noncasnici

Consumatori casnici
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Programul de investiții axat doar pe dezvoltarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale s-a cifrat la 103,7 milioane

RON și a condus la operarea în prezent a unui sistem de conducte în lungime de 956 km, la care sunt racordați 23.243 de

consumatori.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lungime rețea (km) 93 97 127 180 235 325 425 550 630 649 688 753 908 956

Lungimea de rețea operată
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Contextul de piață
13 Producători

28 Distribuitori

1 Transportator

2 Operatori de Inmagazinare

80 Furnizori

9 Traderi

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Total

Cold Season 2021 - 2022 529,256 538,356 774,956 591,136 643,006 565,656 565,656 4,208,022

Cold Season 2022 - 20223 525,980 514,150 40,040 0 0 0 0 1,080,170
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Cantitate Tranzactionata Cold SeasonMwH

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie

Cold Season 2021-2022 94.9 106.7 138.5 142.5 175.5 226.3 299.6

Cold Season 2022-2023 578.8 553.8 917.1 0.0 0.0 0.0 0.0
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Pret Mediu Ponderat Cold Season

Medie Totala CS 2022-2023 – 579,4 RON/ Mwh

Medie Totala CS 2021-2022 – 168,6 RON/ Mwh

RON/MwH



Contextul legislativ

10
.

Masuri legislative din perioada 2021-2022 cu impact major asupra activitatii operatorilor din sectorul
gazelor naturale

LEGE nr. 155 din 24 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale
nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru 
consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi
gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, cu modificarile si competarile ulterioare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative

LEGE nr. 290 din 15 decembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative

https://idrept.ro/00149586.htm
https://idrept.ro/00210549.htm
https://idrept.ro/00149586.htm


Imposibilitatea furnizorilor de a oferta/contracta
pe termen mediu/lung

Impact negativ asupra cash-flow-ului societăților din 
domeniul energiei, prin intarzierea decontarii
sumelor aferente schemei de sprijin

Lipsa de interes a institutiilor bancare pentru 
finantare operatorilor din domeniul energiei

Masuri legislative neclare,
aprobate fără o analiza a
impactului asupra participanților
la piața de gaze naturale.

Lipsa de predictibilitate generata
de modificari frecvente ale
cadrului legal

Perspectiva noastra
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Tabloul efectelor negative generate 

de masurile legislative

Necesitatea finantarii de furnizor a cantitatilor de 
gaze naturale si cheltuielilor de inmagazinare in 
scopul indeplinirii obligatiei de stoc

Consultarea participantilor la piata si a mediului de afaceri in vedere 
identificarii impactului masurilor legislative.

Crearea unui cadru legislativ stabil si predictibil care sa motiveze investitorii
si bancile sa finanteze proiecte din sector

Aplicarea schemei de sprijin prin intermediul producatorilor de gaze 
naturale pentru consumatorii vizati.

Inmagazinarea gazelor naturale aferente implementarii schemei de sprijin
prin intermediul producatorilor

Realizarea de investitii in sisteme de distributie
nejustificate din punct de vedere economic

Finantare lucrarilor de racordare la sistemele de 
distributie a tuturor solicitantilor

Amanarea recuperarii sumelor finantate
reprezentand lucrari de racordare in anul 2021, prin 
neajustarea tarifelor de distributie in anul 2022

Diminuarea surselor de gaze naturale impreuna
cu lipsa tranzactiilor pe piata forward. 

Ajustarea anuala a tarifelor de distributie in vederea recuperarii sumelor
generate de activitatea de distributie



3 OBȚINEREA DE SURSE DE FINANȚARE pentru realizarea investițiilor aferente extinderii
zonelor deja concesionate.

Strategia de continuă dezvoltare a companiei
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DEZVOLTARE1

ATRAGEREA clienților noi prin construcția și dezvoltarea de rețele noi de distribuție.

Strategia Megaconstruct este orientată spre îndeplinirea unor obiective majore. Aceste obiective
vizează 3 direcții strategice:

ÎN ARIA ZONELOR 
CONCESIONATE

ÎN AFARA ARIEI ZONELOR 
CONCESIONATE

A B

În prezent compania este concesionara
serviciului public de distribuție a gazelor
naturale într-un număr de 25 de municipii,
orase si comune din 8 județe. În urma
modificărilor legislative, în anul 2021
aceasta și-a asumat pentru următorii 5
ani investiții în dezvoltarea sistemelor
de distribuție în alte 24 de localități de
pe raza unităților administrativ teritoriale
concesionate.

Megaconstruct analizează noi oportunități
de dezvoltare de sisteme de distribuție gaze
naturale și în afara zonelor concesionate.
Deciziile de participare la licitații vor fi
luate în urma analizelor efectuate pe teren,
a analizării volumului de finanțare și a
beneficiilor viitoare estimate a fi obținute.

Oportunități de dezvoltare
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ADJUDECAREA UNOR NOI CONCESIUNI în județele în care societatea operează concesiuni.



ECHIPA NOASTRĂ


