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Caiet de sarcini    
“Servicii de evaluare pe baze actuariale a beneficiilor acordate angajatilor S.N.G.N. 

Romgaz S.A., la data de 31 decembrie 2021 şi 31 decembrie 2022” 

  Cod CPV  66519600-7 

 

 

 

CAP.I  Obiectul  contractului 

 

Conform Standardului Internaţional de Contabilitate  IAS 19 “Beneficiile Angajatilor”, S.N.G.N. 

Romgaz S.A. Mediaş are obligatia de a efectua un calcul actuarial pentru un număr aproximativ 

de 6230 de angajati (Romgaz aproximativ 5700, Depogaz aproximativ 530), in vederea stabilirii 

provizionului pentru beneficiile acordate angajatilor conform Contractului colectiv de munca si 

inregistrarii acestui provizion in Situatiile financiare ale societatii. 

 

Obiectul contractului: “Servicii de evaluare pe baze actuariale a beneficiilor acordate 

angajatilor S.N.G.N. Romgaz S.A., la data de 31 decembrie 2021 şi 31 decembrie 2022”, 

prestate atat in beneficiul S.N.G.N . Romgaz  S.A. Mediaş (ROMGAZ) cat si al S.N.G.N. 

Romgaz Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL (DEPOGAZ). 

 

CAP.II  Prezentarea achizitorului 

 

A) Prezentarea sumară a S.N.G.N . Romgaz  S.A. Mediaş 

 

S.N.G.N.  Romgaz S.A. Medias are ca principal obiect de activitate cercetarea geologică pentru 

descoperirea de noi rezerve, extracţia gazelor naturale, producția și comercializarea energiei 

electrice.  

Din punct de vedere  organizatoric, pe langa sediu, societatea are în componenţă 6 sucursale pe 

teritoriul României şi 1 sucursală în Slovacia. 

Sucursalele din România sunt: 

 Sucursala Mediaş cu sediul  în Mediaş; 

 Sucursala Tîrgu-Mureş  cu sediul în Tg.Mureş; 

 Sucursala de Intervenţii, Reparaţii Capitale şi Operaţii Speciale la Sonde Mediaş cu sediul 

în Mediaş; 

 Sucursala de Transport Tehnologic şi Mentenanţă Mureş cu sediul în Tg.Mureş; 

 Sucursala de Producţie Energie Electrică Iernut cu sediul în Iernut; 

 Sucursala Drobeta Turnu Severin. 

 

Contabilitatea financiară si de gestiune este condusă de fiecare sucursală în parte, documentele 

justificative care stau la baza înregistrărilor se află la sediul fiecărei entităţi. Sucursalele conduc 

evidenţa contabilă până la nivel de balanţe de verificare şi transmit la sediul central situaţiile pentru 
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centralizare. Sucursalele nu au personalitate juridică. Bilanţul şi contul de profit şi pierdere se 

întocmesc la sediul central al societăţii pe baza balanţei contabile de verificare centralizată. 

 

B) Prezentarea sumară a S.N.G.N. Romgaz Filiala de Înmagazinare Gaze 

Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL 

 

Începând cu data de 1 aprilie 2018, în baza Directivei 73/2009 a CE, preluată în Legea 123/2012 

(Legea energiei electrice şi a gazelor naturale) în art. 141, activitatea de înmagazinare a fost 

separată din cadrul SNGN ROMGAZ SA şi se desfășoară în cadrul unui operator de înmagazinare 

- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL - în care SNGN ROMGAZ SA 

este asociat unic. 

 

DEPOGAZ este o companie modernă, cu o bogată experiență în înmagazinarea subterană a 

gazelor naturale, și este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de 

aproximativ 90,23% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României. 

Depozitele DEPOGAZ deservesc: 

 

► acoperirea vârfurilor de consum şi regimului fluctuant al cererii; 

► redresarea operativă a parametrilor funcţionali ai sistemului de transport (presiuni, debite); 

► controlul livrărilor în situaţii extreme (opriri surse, accidente etc.). 

 

CAP.III  Termenul de execuţie al serviciilor 

 

Prestarea serviciilor de calcul actuarial se va concretiza într-un raport de evaluare actuariala pentru 

anul 2021 şi un raport de evaluare actuariala pentru anul 2022.  

 

Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului informațiile solicitate în termen de 17 zile 

calendaristice de la data încheierii fiecarui exercițiu financiar. 

 

Termenul de prestare a serviciilor care fac obiectul contractului este de 25 zile calendaristice de la 

primirea informaţiilor solicitate de la Achizitor, pentru fiecare raport in parte. 

 

Durata contractului este de 22 luni de la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

 

Cap.IV  Obligaţiile prestatorului 

 

A) Pentru S.N.G.N. Romgaz S.A. 

 

Prestarea serviciilor de calcul actuarial se va concretiza în realizarea Raportului de evaluare 

actuariala conform IFRS la 31 decembrie 2021 si a  Raportului de evaluare actuariala conform 

IFRS la 31 decembrie 2022. 

 

Prestatorul va cuprinde în Rapoarte următoarele informaţii cu privire la cei aproximativ cei 5.700 

de salariati încadraţi la S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaş: 

a) Evaluarea pe baze actuariale a obligaţiilor angajatorului referitoare la beneficiile 

postangajare si pe termen lung ale angajatilor conform IAS19, corespunzător conţinutului 

Contractului Colectiv de Munca al S.N.G.N. Romgaz S.A., cuprinzând prelucrări de date, 

studii şi analize actuariale; 
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b) Realizarea raportului actuarial conform IFRS referitor la obligatiile privind beneficiile 

angajaţilor la 31.12.2021, respectiv 31.12.2022; Acesta va cuprinde inclusiv valoarea totala 

a provizionului calculat la 31.12.2021, respectiv 31.12.2022; 

c) Calculul câştigului sau al pierderii actuariale aferente anului 2021 şi anului 2022; 

d) Analiza variatiilor care compun castigul sau pierderea actuariala; 

e) Calculul costului dobânzii şi al costului serviciului curent aferente anului 2021 şi anului 

2022; 

f) Realizarea proiecţiei plăţilor viitoare aferente anului 2022 şi anului 2023 din provizioanele 

beneficiilor definite; 

g) Analiza senzitivităţii conform IAS 19. 

 

Raportul de evaluare actuariala conform IFRS la 31 decembrie 2021 si  respectiv 31 decembrie 

2022, va fi prezentat de catre Prestator atat in limba romana cat si in limba engleza. 

 

 

B) Pentru SNGN ROMGAZ SA –Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz SRL 

 

Prestarea serviciilor actuare se va concretiza în realizarea Raportului de evaluare actuariala 

conform IFRS si OMFP1802/2014 la 31 decembrie 2021 si a  Raportului de evaluare actuariala 

conform IFRS si OMFP1802/2014 la 31 decembrie 2022. 

 

Prestatorul va cuprinde în Rapoarte următoarele informaţii cu privire la cei aproximativ 530 de 

salariati încadraţi la S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaş- Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale 

Depogaz SRL : 

a) Evaluarea pe baze actuariale a obligaţiilor angajatorului referitoare la beneficiile 

postangajare si pe termen lung ale angajatilor conform IAS19 si OMFP1802/2014, 

corespunzător conţinutului Contractului Colectiv de Munca al S.N.G.N. Romgaz S.A. - 

Filiala Gaze Naturale Depogaz SRL, cuprinzând prelucrări de date, studii şi analize 

actuariale; 

b) Realizarea raportului actuarial conform IFRS si OMFP1802/2014 referitor la beneficiile 

angajaţilor la 31.12.2021, respectiv 31.12.2022; 

c) Calculul câştigului sau al pierderii actuariale aferente anului 2021 şi anului 2022; 

d) Calculul costului dobânzii şi al costului serviciului curent aferente anului 2021 şi anului 

2022; 

e) Realizarea proiecţiei plăţilor viitoare aferente anului 2022 şi anului 2023 din provizioanele 

beneficiilor definite; 

f) Analiza senzitivităţii. 

h) Rapoartele de evaluare actuariala conform IFRS la 31 decembrie 2021 si  respectiv 31 

decembrie 2022, vor fi prezentate de catre Prestator atat in limba romana cat si in limba 

engleza. 
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C) Dispozitii comune 

 

Prestatorul trebuie să asigure accesul auditorului financiar al Achizitorului pe perioada auditului la 

toate informaţiile şi calculele realizate şi să răspundă eventualelor întrebări/solicitari de clarificare  

din partea acestuia. 

Prestatorul va respecta confidentialitatea asupra informatiilor primite din partea Achizitorului. In 

acest sens, Prestatorul va semna impreuna cu Achizitorul un Acord de confidentialitate, anexa la 

Contractul de prestare. 

 

CAP. V  Facilităţi puse la dispoziţia prestatorului 

 

S.N.G.N. Romgaz S.A. si S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala Gaze Naturale Depogaz SRL se obligă 

să pună la dispoziţia Prestatorului baza de date şi informaţiile solicitate necesare calculului 

provizionului privind beneficiile acordate angajaţilor. 

 

Cap. VI  Obligatiile achizitorului 

 

Facturile vor fi emise de catre Prestator anual, separat către S.N.G.N. Romgaz S.A. si respectiv 

catre S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala Gaze Naturale Depogaz SRL și vor fi plătite de partea care 

beneficiază de fiecare serviciu/raport. 

Achizitorul va plati pretul contractului pe baza de factura, in termen de 30 de zile de la efectuarea 

receptiei finale a serviciilor prestate, insotita de Procesul verbal de receptie a serviciilor (respectiv 

de acceptare a Raportului pentru fiecare an), confirmat, semnat si acceptat din partea Achizitorului 

de catre Directorul Economic. 

 

Cap. VII Alte conditii 

 

Prestatorul trebuie sa faca dovada ca este actuar autorizat. 

Prestatorul trebuie sa faca dovada ca a realizat cel putin un Raport de evaluare actuariala conform 

IFRS pentru o societate comerciala cu cel putin 500 de angajati, prin prezentarea unei recomandari 

din partea beneficiarului acestui Raport si a unei copii a contractului incheiat intre Prestator si 

Societatea comerciala care a emis recomandarea. 

Criteriul de evaluare va fi “pretul cel mai scazut”. 

Oferta va preciza pretul defalcat pe fiecare Raport anual astfel: 

lei 

Achizitor 31.12.2021 31.12.2022 Total Pret 

S.N.G.N. Romgaz S.A.    

S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala Gaze Naturale 

Depogaz SRL 

   

Total Pret    
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Formular Oferta 
 

 

 “Servicii de evaluare pe baze actuariale a beneficiilor acordate angajatilor S.N.G.N. 

Romgaz S.A., la data de 31 decembrie 2021 şi 31 decembrie 2022” 

  Cod CPV  66519600-7 

 

 

Oferta va preciza pretul defalcat pe fiecare Raport anual astfel: 

 

Achizitor 

 

31.12.2021 31.12.2022 Total Pret 

S.N.G.N. Romgaz S.A. 

 

   

S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala Gaze Naturale 

Depogaz SRL 

   

 

Total Pret 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic :                                                                                           Data : 

 

...............................                                                                                   ............................ 


