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Capital social subscris Şivărsat 28 569 842.40 lei

CONPET

CAIET DE SARCINI
PRIVIND

SERVICIILE DE AUDIT STA TUTAR

ce 1. INFORMAT" GENERALE
~

1.1 AUTORITATEA CONTRACTANT Ă

Director Economic .

EC~sand1 J~. °rdr/
'U~W

Autoritatea contractanta a acestui contract este S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI

Sediul: Ploieşti, Str. Anul 1848, nr. 1-3, cod poştal 100559,

Tel: +40-244-401360, Fax: +40-244-516451.

Obiectul principal de activitate: transportul prin conducte.

Cod CAEN: 4950

Capital social (Ia data de 31 decembrie 2013): 28.569.842 lei.

Număr mediu de personal (Ia data de 31 decembrie 2013): 1.774 persoane.

Cifra de afaceri (Ia data de 31 decembrie 2013): 348.853 mii lei.

1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Activitatea de bază a societăţii este transportul prin conducte şi cazane CF al ţiţeiului
din producţia internă şi a derivatelor sale (gazolină, condensat şi etan lichid) şi al ţiţeiului
din import către rafinăriile din România sau alţi clienţi.

Compania exploatează o reţea de peste 3.800 de km de conducte, în baza unui acord
de concesionare a Sistemului Naţional de Transport prin conducte încheiat cu Agentia
Naţională pentru Resurse Minerale.

mailto:conpet@conpet.ro;


1.4

2.

2.1

Reţeaua de transport, însumând 3.800 de km de conducte cu diametre între 6 si 28
- --inch, -acoperă o mare parte din suprafaţa ţării şi este formată din patru mari sub-sisteme.

1. Sub-sistemul de transport al tiţeiului intern. cu o lungime de 1.450 km si o capacitate
de 10 milioane tone lan;

2. Sub-sistemul de transport al fiteiului din import, cu o lungime de 1.200 km si o
capacitate de 18 milioane tone/an;

3. Sub-sistemul de transport al gazolinei si etanului, cu o lungime de 1.150 km si o
capacitate de 314 mii tone/an pentru gazolina si 72 mii tone/an pentru etan lichid;

4. Sub-sistemul de conducte de legătură şi rampe de Încărcare al titeiului din
productia internă şi a derivatelor sale (gazolină. condensat) şi transportul acestora
la beneficiari. pe calea ferată, cu vagoane-cisternă;

CONPET S.A. deţine un monopol natural pe piaţa internă a transportului ţiţeiului prin
conducte, fiind singura companie cu acest profil de activitate din România. Conform
prevederilor Legii Petrolului, exploatarea Sistemului Naţional de Transport al ţiţeiului
este supusă reglementărilor Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale.

Actiunile emise de S.C. CONPET S.A. se tranzactioneaza pe piata reglementata
administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

Legislatie specifică:

Legea Petrolului nr. 238/2004;
HG nr. 2075/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Legii petrolului nr. 238/2004;
HG nr. 765/1994 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare modernizarii
productiei in sectorul extractiv minier, titei si gaze naturale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HG nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltarii si
modernizarii productiei de titei si gaze naturale, rafinarii, transportului petrolier
HG nr. 1116/2002 pentru stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltarii
productiei de titei
Decizia nr. 4/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la
impozitul pe profit şi accize
ORDIN Nr. 53 din 21 martie 2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru
transportul prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului
şi etanului

OBiECTIVE ŞI REZULTATE AŞTEPTATE

Obiective generale

Obiectivele generale ale acestui proiect sunt:
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o auditul statutar În conformitate cu Standardele Internationale de Audit
("ISA")..al situaţiilor financiarealeS.C. CONPET S.A. Ploieşti Întocmite, in
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.
1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele
Internationale de raportare financiare, aplicabile societatilor comerciale ale caror
valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata pentru
exercitiile financiare Încheiate la 31 decembrie 2014 si 31 decembrie 2015
o asistenta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale intocmite in
conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiare (IFRS)
pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2014 si 31 decembrie
2015.

2.2 Rezultate aşteptate

Auditorul trebuie să emită următoarele rapoarte de audit:

o - cate un raport de audit in concordanta cu ISA asupra situatiilor financiare
intocmite de catre BENEFICIAR pentru exercitiile financiare incheiate la 31
decembrie 2014 si 31 decembrie 2015, intocmite in conformitate cu OMFP nr.
1286/01.10.2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu
Standardele Internationale de raportare financiare, aplicabile societatilor
comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata
reglementata, termen 20 martie al anului urmator celui la care se
raporteaza;

3.

3.1

SCOPUL PRESTAŢIILOR

Servicii

Autoritatea contractantă urmăreşte contractarea următoarelor tipuri de servicii:

o servicii de audit in concordanta cu ISA asupra situatiilor financiare pentru
exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2014 si 31 decembrie 2015,
intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1286/01.10.2012 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cuStandardelor Internationale de Raportare
Financiara (IFRS) .

o asistenta pentru intocmirea situatiilor financiare anualeintocmite in conformitate
cu Standardele Internationale de Raportare Financiare (IFRS) pentru exercitiile
financiare incheiate la 31 decembrie 2014 si 31 decembrie 2015.

o
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Echipa de audit va desemna un leader de echipă care va reprezenta persoana de
contact din partea auditorului.

----------------- ------_.~-----------------------------------

3.2 Activităţi specifice

PRESTATORUL va analiza sistemele contabile şi de control intern, astfel Încât să poată
evalua dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru Întocmirea
situaţiilor financiare anuale.

Obţinerea rezultatelor descrise În cadrul secţiunii 2.2 Rezultate aşteptate se bazează pe
efectuarea unor proceduri specifice de audit statutar. Este În responsabilitatea auditorului
să se asigure că munca de audit a acoperit toate ariile necesare pentru a evalua
activitatea societăţii şi faptul că Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a
activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi performanţei societăţii.

3.3 ManagementulProiectului

Autoritatea contractanta va numi un coordonator de proiect care va fi nominalizat şi va
reprezenta societatea de audit În cadrul acestui proiect şi se va ocupa de toate,e aspectele tehnice şi financiare ale proiectului.

\ __ .. '

Conform planului de desfăşurare a auditului statutar se va prezenta la Începutul
auditului şi cererea de informaţii pe care auditatul va trebui să le pună la dispoziţia
auditorului, cu referire la activitatea de audit În vederea fundamentării exprimării
opiniei.

Auditorul statutar va informa reprezentantul desemnat al autorităţii contractante de
orice evenimente sau circumstanţe care ar putea Întârzia execuţia la timp a sarcinilor
sale.

Auditorul statutar este responsabil de execuţia la timp a proiectului asa cum este
descris În prezentul Caiet de Sarcini. Auditorul statutar este responsabil de
executareaunor servicii de calitate În concordanţă cu ISA.

3.4 PROFILUL AUDITORULUI

Auditul statutar trebuie să fie efectuat de o societate de Audit Înregistrată la Camera
Auditorilor Financiari din România.

Auditorul statutar trebuie să fie independent şi În afara unui posibil conflict de interese
datorită responsabilităţilor pe care le au În proiect.

Auditorul statutar nu trebuie să fie implicat În contracte de consultanţă aflate În vigoare,
Încheiate cu autoritatea contractantă care le-ar putea compromite independenta.
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--------------------------------------------- -------

Confidenţialitatea informaţiilor şi datelor colectate în cadrul acestui proiect sunt
obligatorii şi trebuie consemnate în cadrul contractului încheiat între părţi. Orice informaţii
sau date colectate în cadrul acestui proiect pot fi publicate doar cu acordul scris al
autorităţii contractante, cu excepţia cazurilor în care auditorul statutar descoperă
activităţi frauduloase pe care are obligaţia să le furnizeze autorităţilor.

Auditorii statutari implicaţi în acest proiect trebuie să aibă certificat de auditor financiar
emis de Camera Auditorilor Financiari din România şi experienţă în domeniul
auditului statutar la societati listate la Bursa de Valori- care, au avut obligatia
intocmirii situatiilor financiare in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardelor
Internationale de Raportare Financiara (IFRS) .

4.

(~ 4.1

LOGISTICĂ ŞI DURATĂ

Perioada de execuţie a proiectului

Proiectul va începe după aprobarea in AGOA a numirii auditorului financiar.

Perioada limita de terminare a proiectului este prevăzută la art. 2.2.

4.2 Locaţia

Lucrările se vor desfăşura la sediul social al autorităţii contractante. Autoritatea
contractantă va asigura pentru echipa de audit un spaţiu adecvat, acces la xerox şi
acces la Internet la sediul său din Ploieşti.

Auditorul statutar va asigura membrilor echipei sale echipamentul necesar bunei
desfăşurări a proiectului (computere, imprimante, telefon), precum şi suport
administrativ, secretariat, dacă este cazul, pentru a permite membrilor echipei să se
concentreze pe responsabilităţile lor legate de activitatea de audit.

DIRECTOR DEPARTAMENT FINANCIAR,

Ec.Veronica CU~

Intocmit,

Sef Serviciu Contabilitate

EC.~Daus
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