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CAIET DE SARCINI 

SERVICII DE EVALUARE 

COD CPV 79419000-4 

 

 

Capitolul I – Prezentare 

SNGN Romgaz SA (“Romgaz”/”Societatea”), cu sediul în Mediaș, România, are ca principal obiect 

de activitate cercetarea geologică pentru descoperirea de noi rezerve, extracţia gazelor naturale, 

producție și furnizare de energie electrică. 

Romgaz este unul dintre principalii producători și furnizori de gaze naturale din România. 

Societatea dorește să achiziționeze pachetul integral de acțiuni al ExxonMobil Exploration and 

Production Romania Limited (“EMEPRL”), ce deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile 

asumate prin acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în 

perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă. 

Fiind listată la Bursa de Valori București, Romgaz aplică prevederile Standardelor Internaționale 

de Raportare Financiară (“IFRS”). 

Capitolul II – Obiectul achiziției 

Conform IFRS 3 “Combinări de întreprinderi”: 

“10 Începând cu data achiziţiei, entitatea dobânditoare trebuie să recunoască, separat de fondul 

comercial, activele identificabile dobândite, datoriile asumate şi orice interese care nu controlează  

în entitatea dobândită. 

[...] 

18 Entitatea dobânditoare trebuie să evalueze activele identificabile dobândite şi datoriile asumate 

la valorile lor juste de la data achiziţiei”. 
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Ca urmare a celor de mai sus, Romgaz dorește să achiziționeze servicii de evaluare, conform 

IFRS 3, a activelor dobândite și a datoriilor asumate prin achiziția participației integrale în 

capitalul social al EMEPRL, la data achiziției, precum și a eventualului fond comercial. 

În vederea evaluării activelor dobândite, a datoriilor asumate și a eventualului fond comercial, 

evaluatorul trebuie să: 

- identifice elementele individuale care îndeplinesc condițiile de recunoaștere în situațiile 

financiare ca active sau datorii; 

- evalueze elementele individuale care îndeplinesc condițiile de recunoaștere în situațiile 

financiare în conformitate cu prevederile IFRS ca active sau datorii; 

- aloce prețul de achiziție al participației pe elementele individuale care îndeplinesc condițiile 

de recunoaștere în situațiile financiare ca active sau datorii, inclusiv fondul comercial, dacă 

este cazul; 

- asigure asistență auditorului financiar al Societății in procesul de auditare a situațiilor 

financiare în ceea ce privește obiectul caietului de sarcini. 

Capitolul III - Livrabile 

Evaluatorul va transmite către Romgaz raportul de evaluare la data achiziției și fișierele excel cu 

alocarea prețului de achiziție pe fiecare element de activ, respectiv, datorie. Având în vedere că 

EMEPRL este înregistrată în Bahamas, livrabilele vor fi întocmite în USD și RON. Evaluatorul va 

emite un draft al raportului de evaluare și o versiune finală, ulterior. 

Evaluatorul va acorda asistență auditorului financiar al Societății în procesul de auditare a situațiilor 

financiare. 

Capitolul IV – Termene 

În condițiile în care achiziția participației se finalizează până la 31 decembrie 2021, evaluatorul 

trebuie să transmită draft-ul raportului de evaluare și fișierele excel cu alocarea prețului de achiziție 

până la 31 ianuarie 2022. Versiunea finală a raportului de evaluare și a fisierelor excel cu alocarea 

prețului de achiziție vor fi transmise până cel târziu la 31 mai 2022. 

Dacă achiziția participației se finalizează ulterior datei de 31 decembrie 2021, evaluatorul trebuie 

să transmită draft-ul raportului de evaluare în termen de 60 zile calendaristice de la data finalizării 

achiziției participației în EMEPRL, dar nu mai târziu de 15 aprilie 2022. Versiunea finală a raportului 

de evaluare și fișierele excel cu alocarea prețului de achiziție vor fi transmise până la data de 31 

mai 2022.   

Capitolul V – Intrare în vigoare și durată 

Intrarea în vigoare a contractului de servicii este condiționată de finalizarea achiziției participației 

în capitalul social al EMEPRL, prin îndeplinirea tuturor condițiilor suspensive din contractul de 

achiziție a participației. Contractul de servicii intră în vigoare la data finalizării achiziției 

participației EMEPRL, dată ce va fi comunicată de Achizitor. 

Contractul de servicii este valabil pe o perioadă de 8 luni de la data intrării în vigoare, pentru a 

asigura acordarea de asistență auditorului în procesul de auditare a situațiilor financiare ale 

Romgaz. 
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Capitolul VI - Plata serviciilor 

Serviciile prestate de evaluator vor fi plătite astfel: 

- 90% la emiterea livrabilelor finale, în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii 

facturii; 

- 10% după finalizarea procedurilor de audit al situațiilor financiare, conform informării 

transmise de Achizitor Prestatorului. Factura va fi achitată în termen de 30 zile 

calendaristice de la data emiterii facturii. 

Capitolul VII – Condiții de calificare 

Evaluatorul trebuie să fie autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România 

(“ANEVAR”). Evaluatorul va prezenta la data depunerii ofertei dovada autorizației de către 

ANEVAR. 

Evaluatorul trebuie să aibă experiență în servicii de evaluare care se încadrează în scopul caietului 

de sarcini pentru un proiect a cărui valoare să fie de cel putin 350 milioane euro. Raportul de 

evaluare trebuie să fi fost emis în ultimii 5 ani. Experiența similară se demonstrează printr-o 

recomandare din partea beneficiarului care va menționa scopul contractului de evaluare, valoarea 

activelor evaluate (în cazul în care valoarea este confidențială, recomandarea va specifica dacă 

valoarea activelor este superioară limitei de 350 milioane euro) și data raportului de evaluare. 

Capitolul VIII – Garanție de bună execuție 

Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea contractului de servicii. 

 

 

 

Șef Serviciul Raportare Financiară și Metodologii Contabile 

Gabriela Trânbițaș 

 


