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6. Exemple de calcul privind realizarea Analizei Cost Beneficiu pe diferite tipuri de 

investiții 

 

6.1. Studiu de caz privind o investiţie în reabilitarea unei clădiri din patrimoniul 

public 

 

Preambulul studiului 

Prezentul studiu a fost elaborat pornind de la cerința articolului 5 din Directiva CE 

27/2012, care se referă la faptul că, începând cu 1 ianuarie 2014, fiecare stat membru are 

obligația ca anual să reabiliteze cel puțin 3% din suprafața clădirilor aflate în administrarea 

autorităților centrale, astfel încât acestea să corespundă cerințelor de eficiență energetică. În 

aplicarea Directivei, Comisia Europeană a elaborat un Document de lucru1, prin care sunt 

clarificate aceste obligații.  

Directiva 27/2012 a fost transpusă în legislația națională prin legea 121/2014, intrată în 

vigoare începând cu 1 august 2014. Legea are drept obiectiv crearea cadrului legal pentru 

elaborarea şi aplicarea politicii naţionale în domeniul eficienţei energetice, în vederea 

atingerii obiectivului naţional de creştere a eficienţei energetice. Măsurile de politică în 

domeniul eficienţei energetice se aplică pe întreg lanţul: resurse primare, producere, 

distribuţie, furnizare, transport şi consum final. 

Obiectivul stipulat în lege este ca până în anul 2020, România să reducă consumul de 

energie cu 19%. 

În baza legii, în vederea realizării de investiții în renovarea clădirilor rezidenţiale şi 

comerciale, atât publice cât şi private, existente la nivel naţional, autoritatea competentă în 

domeniu elaborează o strategie pe termen lung care vizează, în principal, creşterea 

performanţei energetice a clădirilor. Aceasta cuprinde o prezentare de ansamblu a fondului 

imobiliar existent la nivel naţional, identificarea soluţiilor de renovare eficiente din punct 

de vedere al costurilor şi relevante pentru tipul de clădiri şi zona climatică; politici şi 

măsuri eficiente din punct de vedere al costurilor pentru stimularea renovării complexe a 

clădirilor, inclusiv a renovărilor complexe efectuate în etape; o perspectivă previzională, în 

vederea orientării deciziilor de investiţii ale diferitelor persoane, ale operatorilor economici 

din construcţii şi ale instituţiilor financiare; o estimare bazată pe date concrete a 

economiilor de energie preconizate şi a altor beneficii. 

                                                 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013SC0445 
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Trebuie menționat că legislația în domeniu prevede ca inclusiv în cazul achizițiilor de 

clădiri noi, acestea trebuie să îndeplinească la cel mai înalt nivel standardele de eficiență 

energetică prevăzute de actele normative în vigoare, altfel nu se poate finaliza procedura de 

achiziție publică. 

Având în vedere aceste argumente, în cele ce urmează prezentăm un exemplu de calcul 

privind o investiție constând în reabilitarea termică a clădirii în care regăsește sediul unei 

instituții publice centrale.   

Prin comparație cu alte tipuri de proiecte, investițiile în sfera reabilitării construcțiilor, 

prezintă anumite particularități și constrângeri, între care putem aminti: 

 sunt proiecte nestandardizate, practic fiecare clădire prezintă elemente de 

individualitate, ce decurg din modul de proiectare, din tipul de construcție, din 

modul de exploatare etc.; 

 sunt dificil de previzionat, din cauza unor potenţiale lucrări ascunse, greu de 

anticipat şi identificat; 

 sunt lucrări permanent modificabile la nivel de variante, în funcţie de stadiul de 

evoluţie, destinaţia clădirii sau amplasament. 

Un aspect important de care trebuie ținut seama este legat de diferenţa dintre costurile de 

reabilitare şi resursele financiare disponibile ale proprietarilor / chiriaşilor, aspect ce uneori 

împiedică investiţiile de reabilitare şi agravează dezvoltarea, construcția, creând în acelaşi 

timp şi probleme de ocupare a clădirilor. 

În ansamblul factorilor de influenţă ai fenomenului de reabilitare putem identifica: 

 variabilitatea în reglementările legislative locale/regionale/naţionale şi în modul de 

administrare a lor. În timp ce reglementările de clădiri pot fi un impediment major 

în unele oraşe – acelea cu  reglementări istorice, învechite şi care mai deţin şi 

evaluatori care cer respectarea "ca la carte", sunt în mod cert de mai mic interes faţă 

de comunităţile cu reglementări mai flexibile; 

 utilizarea subvențiilor. În general, cele mai multe subvenţii sunt atrase pe aceste 

proiecte de renovare, la prețuri accesibile, ceea ce uneori le face ca ele să devină 

atractive. 

 condițiile de mediu. Firmele de construcţii implicate în reabilitarea de clădiri 

contemporane nu se confruntă cu probleme de materiale poluatoare, dar normele 

care reglementează aceste materiale pot limita renovarea proprietăţilor vechi; 

 lipsa de experiență în estimarea costurilor, care de cele mai multe ori ridică 

probleme pentru personalul neinstruit;  
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 problemele de management urban. Identificarea si obținerea titlurilor de proprietate 

clare, precum și problemele în asigurarea si finanțarea lucrărilor, ar putea fi mai 

dificile în zonele urbane decât în locaţii suburbane. 

 

6.1.1. Identificarea investiţiei, definirea obiectivelor, analiza opţiunilor şi stabilirea 

perioadei de referinţă 

 

În cele ce urmează vom analiza un proiect de investiţii privind reabilitarea termică a 

sediului unei instituţii publice, aflate în patrimoniul statului. Proiectele de reabilitare / 

modernizare reprezintă o categorie aparte, deoarece pentru acestea HG 28/2008 nu prevede 

utilizarea ACB ci doar a DALI (documentația de avizare a lucrărilor de investiții). Cu toate 

acestea, deși proiectele în acest domeniu nu sunt grevate de incertitudine ridicată, se poate 

realiza o ACB, cel puțin într-o formă mai simplificată  

 

În memoriul tehnic realizat anterior Analizei Cost-Beneficiu, au fost identificate 

necesităţile de intervenţie asupra clădirii, care constau din: 

- anveloparea clădirii; 

- schimbarea acoperişului; 

- înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare; 

- instalarea unor unităţi de aer condiţionat; 

Obiectivele urmărite prin realizarea proiectului sunt: 

 îmbunătăţirea capacităţii de izolare termică a pereţilor exteriori ai clădirii 

 eliminarea problemelor legate de gradul avansat de degradare al 

acoperişului şi a tâmplăriei exterioare şi interioare 

 îmbunătăţirea confortului termic în interiorul clădirii 

Proiectul are o dublă finalitate. În primul rând, în urma reabilitării termice şi a modernizării 

clădirii vizate, se vor îmbunătăţi condiţiile de desfăşurare a activităţii în cadrul instituţiei, 

de care vor beneficia angajaţii. În al doilea rând, beneficiul major, cuantificabil monetar, 

constă în diminuarea costurilor cu energia termică. 

Având în vedere duratele normate de utilizare ale activelor din proiect, dar şi standardele 

aplicabile în cazul evaluării proiectelor de investiţii în cadrul ACB, vom considera o 

perioadă de referinţă de 20 ani. Pe această perioadă se vor estima fluxurile financiare de 

venituri şi cheltuieli, precum şi fluxul financiar net. 
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6.1.2. Analiza opţiunilor 

În urma analizei variabilelor implicate în realizarea proiectului, s-au desprins trei scenarii 

tehnico-economice, care coincid cu trei opţiuni diferite. 

Opţiunea 1 (scenariul de bază sau BAU) 

Acest scenariu reprezintă continuarea activităţii în condiţiile actuale, fără a se realiza nici 

un fel de investiţie. Scenariul de bază este inacceptabil, având în vedere pierderile de 

căldură, gradul avansat de deteriorare a tâmplăriei şi acoperişului, probleme concretizate în 

costuri mari cu încălzirea şi disconfort pentru angajaţii instituţiei. 

Opţiunea 2 (varianta cu investiţie minimă)  

Această variantă include costurile pentru o serie de lucrări, adică o intervenţie minimă 

asupra imobilului. Lucrările de reabilitare ce ar urma a fi realizate sunt următoarele: 

- anveloparea clădirii, utilizând plăci de polistiren expandat de 5 cm grosime 

- schimbarea parţială a tâmplăriei exterioare din lemn, cu una nouă, tot din lemn, cu 

geam simplu 

- Comparativ cu varianta maximă, în această variantă nu se realizează următoarele 

lucrări: 

 schimbarea tâmplăriei interioare aflată într-o stare avansată de degradare 

schimbarea întregii tâmplării exterioa exterioare cu una din PVC, care asigură 

maximul de confort şi oferă o izolare corespunzătoare a spaţiilor faţă de mediul 

exterior 

 zugrăveala simplă a spaţiilor în urma intervenţiilor de schimbare a elementelor 

de tâmplărie 

 înlocuirea şarpantei clădirii, structură care se află într-un stadiu avansat de 

degradare 

 montarea unor unităţi de aer condiţionat  

În această opţiune se realizează o îmbunătăţire minimă a confortului termic în clădire, 

existând însă în continuare pierderi de căldură din cauza tâmplăriei vechi. Valoarea totală 

(inclusiv TVA) a proiectului în această variantă este în sumă totală de 210.000 lei. 

Opţiunea 3 (alternativa cu investiţie maximă)  

Implementarea acestei variante de proiect va genera obţinerea maximului de confort termic, 

cu pierderi minime sau neglijabile. Această opţiune de realizare a proiectului presupune 
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implementarea integrală a investiţiei propuse, în vederea atingerii obiectivelor aşteptate, 

prezentate în secţiunea anterioară şi în Memoriul tehnic.  

Operaţiunile propuse în această variantă constau în: 

 anveloparea clădirii cu etaj, utilizând plăci de polistiren expandat de 10 

cm grosime, peste care se aplică tencuială şi vopsea decorativă 

 refacerea acoperişului prin schimbarea învelitorii, precum şi 

înlocuirea şarpantei, structură care se află într-un stadiu avansat de 

degradare 

 schimbarea tâmplăriei interioare aflată într-o stare avansată de degradare 

 schimbarea întregii tâmplării exterioare cu una din PVC, cu geam tip 

termopan, care asigură maximul de confort şi oferă o izolare 

corespunzătoare a spaţiilor faţă de mediul exterior 

 zugrăveala simplă a spaţiilor, în urma intervenţiilor de schimbare a 

elementelor de tâmplărie 

 montarea unor unităţi de aer condiţionat în spaţiile de lucru, în vederea 

creşterii confortului termic în timpul sezonului cald 

Valoarea totală (inclusiv TVA) a proiectului în această variantă este în sumă de 317.856 

lei. Analiza efectuată din punct de vedere tehnic relevă faptul că scenariul optim este cel 

de-al treilea, adică varianta cu investiţia maximă.  

În cele ce urmează, vom fundamenta analiza financiară pentru această alternativă de 

realizare a proiectului, din care vor rezulta principalii indicatori economico-financiari, în 

vederea adoptării deciziei de investiţii. 

 

6.1.3. Analiza financiară 

 

În cadrul analizei financiare vom utiliza metoda incrementală, prin compararea veniturilor 

şi costurilor înregistrate în varianta cu proiect faţă de varianta fără proiect. Vom determina 

astfel fluxurile financiare marginale aferente investiţiei, utilizând în acest sens numai 

surplusul de venituri, respectiv de costuri, generate de implementarea proiectului în 

varianta optimă. 

Fluxurile financiare previzionate vor fi exprimate în termeni nominali (ceea ce înseamnă că 

vom lua în calcul impactul inflaţiei previzionate) şi vor fi actualizate cu o rată exprimată tot 

în termeni nominali.  
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Costul cu investiţia de bază se compune din (valorile sunt exprimate în lei, inclusiv TVA)2: 

 costuri materiale pentru refacerea învelitorii şi înlocuirea şarpantei – 60.000 

lei 

 lucrări de construcţii pentru refacerea învelitorii şi înlocuirea şarpantei – 

35.000 lei 

 costul materialelor pentru anvelopare – 24.000 lei 

 lucrări de construcţii pentru anvelopare – 22.000 lei 

 costul înlocuirii tâmplăriei interioare şi exterioare, inclusiv serviciile de 

demontare / montare 83.000 lei 

 manoperă: 2000 ore-om, tarif brut 10 lei/oră – total costuri cu manopera: 

20.000 lei, la care se adaugă contribuţiile sociale datorate de angajator pe 

fondul de salarii – 6.000 lei 

 cheltuieli cu funcţionarea utilajelor de construcţii: sunt necesare 80 ore de 

funcţionare, la un tarif mediu pe ora de 10 lei, total costuri – 800 lei 

 cheltuieli cu achiziţia şi montajul unui număr de 15 de unităţi de aer 

condiţionat, la un preţ unitar de 2.200 lei / bucată, cheltuieli totale – 33.000 

lei 

Costul total cu investiţia de bază este de 283.800 lei, inclusiv TVA. 

Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplătitor de TVA, ceea ce 

înseamnă că taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor din proiect este suportată de 

instituţie, în calitate de consumator final, fiind inclusă în costuri. De aceea, în 

fundamentarea costurilor în cadrul analizei financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA, 

care în acest caz este un flux de ieşire, ce urmează a fi plătit efectiv. 

Se previzionează că în perioada de referinţă a proiectului se va realiza o înlocuire a 

echipamentelor de aer condiţionat după 10 ani, preţul de achiziţie rămânând constant în 

termeni reali (în preţurile anului 0). De asemenea, se prevăd cheltuieli extraordinare 

generate de:  

- intervenţii la tâmplăria exterioară, realizate în anii 5, 10, respectiv 15, având fiecare 

dintre acestea un cost în termeni reali de 1% din valoarea iniţială  

                                                 
2 Am prezentat succint componentele costului cu investiția de bază, deoarece ele nu fac obiectul ACB, ci se 

preiau în cadrul acesteia din Devizul General întocmit în faza de proiectare și din listele cu detalierea pe tipuri 

de costuri 
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- o intervenţie la faţada clădirii, constând în reaplicarea unui nou strat de vopsea 

decorativă, după 10 ani, având un cost în termeni reali de 25% din costul iniţial cu 

materialele şi manopera necesare pentru anvelopare 

Pe lângă aceste elemente, în costul total cu investiţia se includ: 

o cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică – 5% din valoarea investiţiei de bază 

o cheltuieli cu organizarea de şantier – 2% din valoarea investiţiei de bază 

o cheltuieli diverse şi neprevăzute – 5% din valoarea investiţiei de bază 

Având în vedere caracterul investiţiei realizate (renovarea unor corpuri de clădire) şi faptul 

că aceasta nu este o investiţie productivă, nu sunt necesare investiţii în capital de lucru; 

vom considera deci că atât investiţia iniţială în capital de lucru, cât şi cea pe parcursul 

duratei de viaţă a proiectului sunt ambele egale cu zero. 

În Tabelul nr. 6.1 este realizată o sinteză a categoriilor de costuri ce compun costul total cu 

investiţia, datele fiind preluate din Devizul general privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului de investiţie. 

Tabelul nr. 6.1: Costul cu investiţia (valoare cu TVA) (lei, preţuri constante ale anului 0) 

CATEGORII DE COST  /  ANI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obținerea și amenajarea terenului 0

Asigurarea utilităților necesare obiectivului 0

Proiectare /asistență tehnică 14.190

Investiția de bază 283.800 830 45.330 830

Organizare de șantier 5.676

Cheltuieli diverse și neprevăzute 14.190

Costul investiției inițiale 317.856 0 0 0 0 830 0 0 0 0 45.330 0 0 0 0 830 0 0 0 0 0

Capital de lucru net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total cost cu investiția 317.856 0 0 0 0 830 0 0 0 0 45.330 0 0 0 0 830 0 0 0 0 0  

 

Având în vedere perioada de referinţă de 20 ani, estimarea costurilor operaţionale se va 

realiza pentru această perioadă. Marea majoritate a componentelor investiţiei, odată 

montate, nu necesită cheltuieli de întreţinere sau reparaţii pe parcurs (este vorba despre 

lucrările de anvelopare, montarea tâmplăriei interioare şi exterioare, schimbarea 

acoperişului), cu excepţia costurilor extraordinare menţionate anterior şi incluse în cadrul 

costurilor cu investiţia. 

Costurile operaţionale ce se estimează că se vor înregistra sunt cele cu mentenanţa 

unităţilor de climatizare ce urmează să fie instalate în spaţiile de lucru (revizii periodice, 

reparaţii etc.). 

Pentru fundamentarea în termeni reali (preţuri constante ale anului 0)  a acestei categorii de 

cost (Tabelul nr. 6.2), am utilizat următoarele ipoteze:  
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 costul mentenanţei pentru o unitate de climatizare este, în medie, de 100 lei/an, în 

baza unui contract de service (conform informaţiilor puse la dispoziţie de firme de 

profil); de menţionat că în anul 10 nu mai apar aceste costuri, deoarece se 

înlocuiesc vechile aparate de aer condiţionat cu unele noi 

 rata anuală de creştere a acestui tarif este estimată la 2%, în termeni reali 

 numărul de unităţi de climatizare instalate este de 15 

 

Tabelul nr. 6.2: Costuri operaţionale (lei, preţuri constante ale anului 0) 

CATEGORII DE COST  /  ANI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Costuri materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costuri cu electricitate / utilități 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costuri de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cost unitar de mentenanță (fără TVA) 100 102 104 106 108 110 113 115 117 120 122 124 127 129 132 135 137 140 143 146

Rata anuală de creștere a costurilor cu mentenanța 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Cost unitar de mentenanță (inclusiv TVA) 124 126 129 132 134 137 140 142 145 148 151 154 157 160 164 167 170 174 177 181

Număr de unități instalate 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Costuri de mentenanță / reparații 1.860 1.897 1.935 1.974 2.013 2.054 2.095 2.137 2.179 0 2.267 2.313 2.359 2.406 2.454 2.503 2.553 2.604 2.657 2.710

Alte costuri (administrative etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total costuri operaționale 1.860 1.897 1.935 1.974 2.013 2.054 2.095 2.137 2.179 0 2.267 2.313 2.359 2.406 2.454 2.503 2.553 2.604 2.657 2.710  

Sursa: calcule proprii 

 

În Tabelul nr. 6.3 sunt prezentate costurile operaţionale exprimate în preţuri curente. În 

acest sens, am utilizat o rată anuală estimată a inflaţiei de 3% pentru întreaga perioadă de 

referinţă (am avut în vedere previziunile macroeconomice realizate pentru anii următori). 

Tabelul nr. 6.3: Costuri operaţionale (lei, preţuri curente) 

CATEGORII DE COST  /  ANI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rata estimată a inflației (%/an) 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Indicele ratei inflației (%) 103,0% 106,1% 109,3% 112,6% 115,9% 119,4% 123,0% 126,7% 130,5% 134,4% 138,4% 142,6% 146,9% 151,3% 155,8% 160,5% 165,3% 170,2% 175,4% 180,6%

Total cost cu investiția 317.856 0 0 0 0 962 0 0 0 0 60.920 0 0 0 0 1.293 0 0 0 0 0

Total costuri operaționale 1.916 2.013 2.115 2.222 2.334 2.452 2.576 2.707 2.843 0 3.139 3.297 3.464 3.639 3.824 4.017 4.220 4.434 4.658 4.894  

Sursa: calcule proprii 

 

Pentru fundamentarea veniturilor am considerat beneficiile cuantificabile monetar, generate 

de implementarea proiectului. Acestea constau în economii de energie termică (ET), 

precum şi energie electrică (EE). 

Conform specificaţiilor din Memoriul tehnic, consumul actual de ET este de 415 

KWh/mp/an (scenariul de bază) faţă de un consum de 215 KWh/mp/an, estimat pentru 

varianta cu investiţie maximă, ceea ce va genera o economie anuală de 200 KWh/mp/an. În 

ceea ce priveşte consumul de EE, acesta este actualmente de 80 KWh/mp/an, faţă de 55 
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KWh/mp/an în situaţia realizării investiţiei, ceea ce este echivalent cu o economie anuală 

de 25 KWh/mp/an. 

Pentru a stabili economiile totale anuale realizate prin implementarea investiţiei, 

economiile unitare vor fi multiplicate cu suprafaţa utilă a spaţiilor de lucru, care este de 180 

mp. 

Pentru fundamentarea în termeni nominali (preţuri curente) a veniturilor (Tabelul nr. 6.4), 

reprezentate de economiile la costuri cu ET şi EE, am utilizat următoarele ipoteze:  

 tariful actual pentru 1 KWh este de 0,45 lei (fără TVA), echivalent cu 0,56 lei 

(inclusiv TVA) 

 rata anuală de creştere a acestui tarif este estimată la 10%, în termeni nominali 

(incluzând şi impactul inflaţiei) pentru primii 5 ani ai perioadei de referinţă, la 5% 

pentru următorii 5 ani (estimările aparţin Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Energie – ANRE, precum şi altor jucători importanţi de pe această piaţă), respectiv 

la 3% pentru ultimii 10 ani ai perioadei de referinţă 

Tabelul nr. 6.4: Venituri operaţionale (lei, valoare cu TVA, preţuri curente) 

CATEGORII DE VENITURI  /  ANI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Consumuri unitare ET (KWh/mp/an) 415 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Economii unitare de costuri ET (KWh/mp/an) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Suprafața (mp) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Economii de costuri ET (KWh/an) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

Tarif unitar (lei/KWh, inclusiv TVA) 0,56 0,62 0,68 0,75 0,82 0,90 0,95 0,99 1,04 1,10 1,15 1,19 1,22 1,26 1,30 1,33 1,37 1,42 1,46 1,50 1,55

Rata de creștere a tarifului (%) 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Economii totale de costuri ET (lei) 22.176 24.394 26.833 29.516 32.468 34.091 35.796 37.586 39.465 41.438 42.681 43.962 45.281 46.639 48.038 49.479 50.964 52.493 54.067 55.689

Consumuri unitare EE (KWh/mp/an) 80 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Economii unitare de costuri EE (KWh/mp/an) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Suprafața (mp) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Economii de costuri EE (KWh/an) 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Tarif unitar (lei/KWh, inclusiv TVA) 0,56 0,62 0,68 0,75 0,82 0,90 0,95 0,99 1,04 1,10 1,15 1,19 1,22 1,26 1,30 1,33 1,37 1,42 1,46 1,50 1,55

Rata de creștere a tarifului (%) 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Economii totale de costuri EE (lei) 2.772 3.049 3.354 3.690 4.058 4.261 4.474 4.698 4.933 5.180 5.335 5.495 5.660 5.830 6.005 6.185 6.370 6.562 6.758 6.961

Total venituri (economii de costuri ET + EE) 24.948 27.443 30.187 33.206 36.526 38.353 40.270 42.284 44.398 46.618 48.016 49.457 50.941 52.469 54.043 55.664 57.334 59.054 60.826 62.651  

Sursa: calcule proprii 

 

Structura de finanţare a investiţiei poate avea un impact major asupra sustenabilităţii şi 

profitabilităţii financiare a proiectului. Proiectul va fi finanţat în totalitate din surse proprii 

ale instituţiei publice beneficiare, nefiind implicate surse împrumutate. 

Înainte de a determina indicatorii principali de eficienţă financiară a investiţiei, vom 

verifica sustenabilitatea ei financiară. Vom pune în balanţă totalul intrărilor de fluxuri 

financiare (constituite din surse de finanţare şi venituri) cu totalul ieşirilor de fluxuri 

financiare (formate din costurile cu investiţia şi costurile operaţionale). Determinarea 

fluxului financiar net şi a fluxului financiar cumulat este ilustrată în Tabelul nr. 6.5.  



97 

 

În cadrul analizei sustenabilităţii financiare, valoarea reziduală a investiţiei este luată în 

considerare numai în situaţia în care aceasta generează efectiv o intrare de numerar (ar 

reprezenta, în acest caz, o valoare de lichidare a investiţiei). În cazul de faţă, nu există o 

valoare de lichidare la sfârşitul perioadei de exploatere a proiectului, deci nu vom include 

valoarea reziduală ca şi un flux financiar de intrare. 

În estimarea ratei de actualizare utilizate, am avut în vedere faptul că aceasta trebuie să 

reflecte cerinţa de remunerare a finanţatorului, la nivelul riscului perceput şi asumat de 

acesta prin realizarea proiectului. Cum finanţarea se realizează din surse proprii, am pornit 

de la un cost al capitalului de 5% (recomandat în analiza financiară pentru proiectele 

finanţate din fonduri europene nerambursabile) la care am adăugat o primă de risc de 3% 

(având în vedere că rata de 5% se aplică pentru fluxuri financiare exprimate în euro, iar 

fluxurile financiare ale proiectului analizat sunt cuantificate în lei). Rezultă aşadar o rată de 

actualizare de 8%, destul de apropiată de un reper important de pe piaţa financiară, şi 

anume rata dobânzii fără risc (randamentul la maturitate pentru titlurile de stat pe termen 

lung, denominate în lei).   

Având în vedere faptul că fluxul financiar cumulat este pozitiv pentru întreaga perioadă de 

referinţă, putem afirma că investiţia se poate susţine din punct de vedere financiar. 

 

Tabelul nr. 6.5: Sustenabilitatea financiară a investiţiei (lei) 

FLUXURI FINANCIARE  /  ANI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Total resurse financiare 317.856 962 60.920 1.293

Total venituri 24.948 27.443 30.187 33.206 36.526 38.353 40.270 42.284 44.398 46.618 48.016 49.457 50.941 52.469 54.043 55.664 57.334 59.054 60.826 62.651

Total intrări de fluxuri financiare 317.856 24.948 27.443 30.187 33.206 37.489 38.353 40.270 42.284 44.398 107.538 48.016 49.457 50.941 52.469 55.336 55.664 57.334 59.054 60.826 62.651

Total costuri cu investiția 317.856 962 60.920 1.293

Total costuri operaționale 1.916 2.013 2.115 2.222 2.334 2.452 2.576 2.707 2.843 0 3.139 3.297 3.464 3.639 3.824 4.017 4.220 4.434 4.658 4.894

Total ieșiri de fluxuri financiare 317.856 1.916 2.013 2.115 2.222 3.296 2.452 2.576 2.707 2.843 60.920 3.139 3.297 3.464 3.639 5.117 4.017 4.220 4.434 4.658 4.894

Total flux de numerar 0 23.032 25.430 28.072 30.984 34.192 35.901 37.694 39.577 41.555 46.618 102.310 105.509 108.810 112.217 120.906 119.363 123.109 126.976 130.968 135.089

Rata de actualizare 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Indice de actualizare 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 0,2919 0,2703 0,2502 0,2317 0,2145

Flux de numerar actualizat 21.326 21.802 22.285 22.774 23.271 22.623 21.994 21.382 20.788 21.593 43.879 41.899 40.009 38.205 38.114 34.841 33.273 31.776 30.347 28.983

Flux de numerar actualizat cumulat 0 21.326 43.128 65.413 88.187 111.458 134.082 156.076 177.458 198.246 219.839 263.718 305.617 345.626 383.831 421.946 456.787 490.059 521.835 552.182 581.165  

Sursa: calcule proprii 

Având în vedere că investiţiile realizate nu pot fi valorificate ca atare la sfârşitul perioadei 

de referinţă de 20 ani (cu excepţia aparatelor de aer condiţionat, care au fost înlocuite în 

anul 10), estimăm că valoarea reziduală la 5% din valoarea investiţiei iniţiale (în preţuri 

curente), adică 15.893 lei. Aceasta se consideră un flux financiar de intrare în ultimul an de 

analiză (20) şi se cumulează, în vederea actualizării, cu fluxurile financiare nete înregistrate 

în acel an. 
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Având o singură sursă de finanţare, provenind din surse proprii ale beneficiarului, nu se 

justifică realizarea unei analize financiare separate privind profitabilitatea financiară a 

investiţiei în funcţie de structura de finanţare a acesteia. În acest caz, profitabilitatea 

investiţiei (/C) va coincide cu profitabilitatea financiară a capitalului investit (/K) şi este 

determinată în cele ce urmează. 

Principalii indicatori de eficienţă financiară sunt prezentaţi în Tabelul nr. 6.6. În urma 

actualizării fluxurilor financiare, rezultă că implementarea proiectului va genera, după 

recuperarea investiţiei iniţiale, un surplus financiar (VNAF) de 32.109 lei. Rata internă de 

rentabilitate financiară (RIRF) este de 9,12%, superioară costului capitalului, estimat la 8%. 

Ambii indicatori justifică pe deplin adoptarea deciziei de realizare a investiţiei propuse. 

Tabelul nr. 6.6: Indicatorii financiari ai investiţiei 

FLUXURI FINANCIARE  /  ANI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Total venituri (economii de costuri ET + EE) 24.948 27.443 30.187 33.206 36.526 38.353 40.270 42.284 44.398 46.618 48.016 49.457 50.941 52.469 54.043 55.664 57.334 59.054 60.826 62.651

Total costuri (investiție + operaționale) 317.856 1.916 2.013 2.115 2.222 3.296 2.452 2.576 2.707 2.843 60.920 3.139 3.297 3.464 3.639 5.117 4.017 4.220 4.434 4.658 4.894

Valoarea reziduală 15.893

Fluxuri financiare nete -317.856 23.032 25.430 28.072 30.984 33.230 35.901 37.694 39.577 41.555 -14.302 44.878 46.160 47.477 48.829 48.926 51.647 53.114 54.620 56.168 73.649

Rata de actualizare 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Indice de actualizare 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 0,2919 0,2703 0,2502 0,2317 0,2145

Fluxuri financiare actualizate -317.856 21.326 21.802 22.285 22.774 22.616 22.623 21.994 21.382 20.788 -6.625 19.247 18.331 17.457 16.625 15.424 15.075 14.355 13.669 13.015 15.801

FNPV/C = FNPV/K

FRR/C = FRR/K

32.109

9,12%  

Sursa: calcule proprii 

 

6.1.4. Analiza economică 

În urma analizei financiare, am stabilit faptul că investiţia propusă este una profitabilă, şi în 

acelaşi timp sustenabilă din punct de vedere financiar. Din aceste motive, în acest caz 

concret, nu se justifică realizarea analizei economice. În plus, investiţia, fiind una de 

reabilitare termică, nu generează beneficii sau costuri din punct de vedere social majore, 

care să fie cuantificate în acest context. 

 

6.1.5. Analiza de senzitivitate 

 

Analiza realizată anterior este una în mediu determinist. În realitate, mediul economic este 

supus incertitudinii. În cadrul analizei de senzitivitate ne propunem să identificăm 

variabilele critice ale modelului şi cât de sensibil este proiectul la modificarea acestora. 

Variabilele critice identificate sunt: 
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 costul cu investiţia – estimăm că se pot înregistra economii faţă de sumele precizate 

în mediul cert sau, dimpotrivă, anumite achiziţii să fie mai costisitoare decât am 

estimat iniţial; intervalul de variaţie al variabilei este stabilit la (-10%; +10%) 

 costurile operaţionale (cu mentenanţa) – având în vedere nivelul redus al acestora, 

am stabilit un interval de variaţie mai amplu, şi anume (-50%; +50%) 

 tariful la energie – am considerat că se poate înregistra o creştere a acestuia cu a 

rată mai redusă decât cea estimată iniţial (echivalent cu diminuarea estimărilor 

iniţiale cu 5% pentru fiecare an), sau mai ridicată (faţă de tarifele previzionate în 

mediul cert, considerăm o creştere de 10% în fiecare an), astfel că intervalul de 

variaţie este (-5%; +10%) 

 rata de actualizare – aceasta poate fi de minimum 5% (valoarea recomandată pentru 

proiectele cu finanţare europeană), ceea ce înseamnă o diminuare cu 3 p.p. a valorii 

estimate iniţial; simetric, am estimat şi posibilitatea creşterii acesteia cu 3 p.p., 

ajungând la un nivel de 11%; intervalul de variaţie în acest caz este (-3 pp; +3 pp) 

În Tabelul nr. 6.7 sunt prezentate valorile pentru VNAF, iar în Tabelul nr. 6.8 

valorile pentru RIRF, în baza modificării valorilor pentru variabilele critice, în interiorul 

intervalelor de variaţie precizate. 

 

Tabelul nr. 6.7: Extras din analiza de senzitivitate (VNAF) (lei) 

Modificări (procente) -50% -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 50%

Costul cu investiția 66.822 49.466 32.109 14.752 -2.605

Costuri de mentenanță 45.238 37.360 34.735 33.422 32.109 30.796 29.483 26.857 18.979

Tariful la energie (lei/KWh) 12.004 32.109 52.213 72.318

-3 -2 -1 0 1 2 3

Rata de actualizare 146.126 102.840 65.110 32.109 3.142 -22.370 -44.915

Modificări (puncte procentuale)

 

Sursa: calcule proprii 

 

Tabelul nr. 6.8: Extras din analiza de senzitivitate (RIRF) (%) 

Modificări (procente) -50% -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 50%

Costul cu investiția 10,51% 9,78% 9,12% 8,50% 7,92%

Costuri de mentenanță 9,56% 9,29% 9,21% 9,16% 9,12% 9,07% 9,03% 8,94% 8,67%

Tariful la energie (lei/KWh) 8,42% 9,12% 9,79% 10,45%  

Sursa: calcule proprii 

 

Analizând rezultatele, observăm următoarele: 
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 costul cu investiţia exercită o influenţă semnificativă; la o creştere cu numai 10% a 

acestuia, valoarea actualizată netă a proiectului devine negativă (ceea ce înseamnă că 

nu se mai recuperează investiţia iniţială), iar rata internă de rentabilitate coboară sub 

nivelul ratei de actualizare, ceea ce ar face investiţia inacceptabilă; riscul însă nu este 

chiar atât de ridicat, având în vedere că în costul cu investiţia au fost prinse şi cheltuieli 

neprevăzute, care pot acoperi eventuale creşteri de preţuri pentru achiziţiile din proiect 

 costurile de mentenanţă au un impact nesemnificativ; nu există riscul ca indicatorii 

proiectului să devină inacceptabili în interiorul intervalului de variaţie stabilit 

 tariful la energie are un impact important, dar în sens pozitiv, deoarece orice creştere de 

tarif peste nivelul estimat iniţial, este un avantaj pentru proiectul analizat, deoarece 

generează un venit suplimentar, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea indicatorilor de 

performanţă ai proiectului; o rată de creştere mai redusă decât cea estimată iniţial ar 

afecta în sens negativ valorile indicatorilor, dar este foarte puţin probabil să se întâmple 

astfel, deoarece toate studiile şi prognozele realizate, inclusiv cele de la nivel 

internaţional, indică o creştere importantă de preţ la energie, şi nu una moderată 

 creşterea ratei de actualizare are un impact nefavorabil asupra performanţei proiectului, 

VNAF devine negativă în cadrul intervalului de variaţie, ceea ce era de aşteptat, 

deoarece orice creştere a ratei de actualizare peste nivelul ratei interne de rentabilitate a 

proiectului generează valoare actualizată netă negativă 

Valorile de comutare presupun determinarea unui prag dincolo de care modificarea 

variabilei conduce la indicatori neperformanţi ai investiţiei. La atingerea nivelului acestor 

praguri, VNAF devine negativă, iar RIRF coboară sub nivelul ratei de actualizare. 

Investiţia devine neperformantă la creşterea cu aproximativ 9% a costului investiţiei iniţiale 

SAU la creşterea cu peste 200% a cheltuielilor de mentenanţă SAU la scăderea cu circa 8% 

a tarifului/KWh la energie. 

Aceste valori trebuie interpretate cu prudenţă, deoarece ele sunt estimate în situaţia 

modificării valorii unei singure variabile, restul rămânând nemodificate. În realitate, 

modificarea lor apare corelat şi impactul asupra proiectului va fi mult mai intens. 

 

6.1.6. Analiza riscurilor 

 

Având în vedere caracterul investiţiei, considerăm că nu sunt implicate riscuri majore, al 

căror impact să nu fi fost deja surprins în cadrul analizei de senzitivitate şi care ar trebui 

cuantificate separat. 
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În cazul investiţiilor ce vizează reabilitarea termică a clădirilor, principalele categorii de 

riscuri care pot apărea sunt următoarele: 

 schimbările ce apar pe piaţă cu privire la materiile prime, materialele, servicii şi lucrări 

care vor trebui procurate de pe piaţă pentru a reabilita termic clădirile publice; 

 schimbări apărute pe piaţa muncii cu privire la forţa de muncă care este implicată în 

reabilitarea clădirilor publice; 

 schimbări în ceea ce priveşte numărul, structura, calitatea celor care vor beneficia de 

servicii publice oferite/pregătite în clădirile reabilitate termic; 

 posibilităţile de obţinere a finanţării şi costurile la care această finanţare în cazul în care 

resursele bugetare curente sau fondurile europene sunt insuficiente pentru a finanţa 

reabilitarea clădirilor publice; 

 factori naturali, în special din perspectiva dezastrelor naturale de orice fel (cutremure, 

fulgere, ploi torenţiale, furtuni, grindină) care pot afecta clădirile şi materialele cu care 

acestea au fost anvelopate în scopul reabilitării termice; 

 factori ce ţin de alte active cu care investiţia este în strânsă intercorelaţie (corpuri de 

clădire învecinate, dotări exterioare/interioare care necesită perforarea stratului 

protector al pereţilor clădirii); 

  factori politici care pot inflenţa stabilitatea generală şi incertitudinea privind legislaţia 

aplicabilă, prioritizarea investiţiilor, prioritizarea deschiderilor de credite bugetare etc. 

 

6.1.7. Concluziile studiului de caz 

În urma fundamentării fluxurilor financiare de intrare (venituri), respectiv ieşire 

(cheltuieli), a determinării indicatorilor proiectului şi a verificării sustenabilităţii financiare, 

recomandăm realizarea proiectului în varianta propusă (cu investiţia maximă). Precizăm 

însă că, atât în perioada de implementare, cât şi pe durata exploatării, beneficiarul trebuie 

să acorde o atenţie deosebită variabilelor critice, mai ales acelora identificate în cadrul 

analizei de sensibilitate ca având impact major asupra performanţelor proiectului.  
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6.2. Studiu de caz privind analiza cost-beneficiu pentru un proiect de 

alimentare cu apă şi canalizare 

 

6.2.1. Identificarea investiţiei, definirea obiectivelor şi stabilirea perioadei de referinţă 

Acest studiu de caz prezintă un exemplu concret de analiză cost-beneficiu a unui proiect de 

alimentare cu apă.  Scopul proiectului este asigurarea reabilitării şi extinderii infrastructurii 

de alimentare cu apă din zonă astfel încât să se asigure respectarea reglementărilor 

naţionale şi europene. Prin realizarea proiectului se va asigura respectarea Directivei 

98/83/EC cu privire la calitatea apei pentur consum transpusă în legislaţia naţională de 

legea 458/2002 referitoare la calitatea apei potabile. De asemenea, proiectul va avea ca 

efect asigurarea implementării Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea şi tratarea 

apelor uzate din mediul urban în judeţul Mehedinţi şi de a evita deversarea apelor uzate 

urbane în cursurile principale ale apelor curgătoare. 

Prin realizarea proiectului se vor atinge următoarele obiective: 

- îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi protecţia sănătăţii publice; 

- maximizarea numărului de locuitori conectaţi la reţeaua de distribuţie a 

apei potabile; 

- protecţia mediului, în particular a calităţii apelor subterane şi a apelor 

curgătoare existente în zonă; 

- creşterea gradului de colectare a apelor uzate; 

- creşterea calităţii serviciilor de furnizare a apei potabile; 

- optimizarea funcţionării reţelei de distribuţie a apei potabile precum şi a 

sistemului de de colectare şi tratare a apelor uzate; 

  

2. Analiza opţiunilor 

 

În urma analizei variabilelor implicate în realizarea proiectului, s-au desprins două scenarii 

tehnico-economice, care coincid cu două opţiuni diferite. 

Opţiunea1 -  „fără proiect” 

Conform acestui scenariu se impune continuarea activităţii în condiţiile actuale, fără 

implementarea proiectului de investiţii. Analiza va fi realizată pe baza costurilor de 

exploatare pe care le implică actuala stare tehnică a infrastructurii de alimentare cu apă şi 

canalizare. 
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Opţiunea2 -  „cu proiect” 

Acest scenariu implica realizarea proiectului de investiţii referitor la alimentarea cu apă şi 

colectarea, transportul şi tratarea apelor uzate din cadrul celor 10 localităţi din judeţul 

Mehedinţi. În acest scenariu analiza va fi realizată pe baza costurilor şi veniturilor pe care 

le implică infrastructura modernizată de alimentare cu apă potabilă dar şi al infrastructurii 

de colectare a apelor uzate. 

Din punct de vedere tehnic, analizele efectuate relevă faptul că al doilea scenariu este 

optim. În următoarele secţiuni vom fundamenta analiza financiară pentru scenariul care 

prevede implementarea proiectului de investiţii, din care vor rezulta principalii indicatori 

economico-financiari, în vederea adoptării deciziei de investiţii. 

 

6.2.3.Analiza financiară 

 

Analiza financiară va fi realizată utilizând metoda incrementală, prin compararea 

veniturilor şi costurilor înregistrate în varianta cu proiect faţă de varianta fără proiect. Vom 

determina astfel fluxurile financiare marginale aferente investiţiei, utilizând în acest sens 

numai surplusul de venituri, respectiv de costuri, generate de implementarea proiectului în 

varianta optimă.  

Analiza financiară va fi  realizată pe o perioadă de 30 de ani conform prin luarea în 

considerare a perioadei specifice de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă şi 

canalizare. 

Costurile investiţiei sunt prezentate  detaliat în capitolul dedicat în studiul de fezabilitate.  

Costurile investiţiei sunt prezentate separat pentru extinderea, înlocuirea şi reabililitarea 

infrastructurii de asigurare a apei potabile (producţie, transmisie, depozitare, distribuţie) şi 

pentru colectarea, transportul şi tratarea apelor uzate. 

Costul total al investiţiei în varianta cu proiect este de 63.908.571 euro din care 24.373.135 

euro pentru extinderea, înlocuirea şi reabililitarea infrastructurii de asigurare a apei potabile 

şi 39.535.436 euro pentru sistemul de colectare, transport şi şi tratare a apelor uzate. 

Costul infrastructurii de asigurare a apei potabile, în preţuri constante, este format din : 

- cheltuieli cu proiectarea în valoare de 243.000 euro; 

- cheltuieli cu pregătirea terenului de 1.706.534 euro; 

- lucrări de construcţii – montaj :18.181.334 euro; 

- cheltuieli cu achiziţia maşinilor şi echipamentelor : 2.491.267 

euro; 
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- cheltuieli cu asistenţa tehnică 310.000 euro; 

- cheltuieli cu supervizarea execuţiei lucrărilor 320.000 : euro; 

- cheltuieli diverse şi neprevăzute : 1.091.000 euro; 

- alte cheltuieli necesare realizării lucrărilor : 30.000 euro. 

Costul infrastructurii pentru colectarea, transportul şi tratarea apelor uzate, exprimat, în 

preţuri constante este format din : 

- cheltuieli cu proiectarea în valoare de 471.436 euro; 

- cheltuieli cu pregătirea terenului de 2.609.000 euro; 

- lucrări de construcţii – montaj :30.235.000 euro; 

- cheltuieli cu achiziţia maşinilor şi echipamentelor : 3.491.000 

euro; 

- cheltuieli cu asistenţa tehnică 510.000 euro; 

- cheltuieli cu supervizarea execuţiei lucrărilor 400.000 : euro; 

- cheltuieli diverse şi neprevăzute : 1.769.000 euro; 

- alte cheltuieli necesare realizării lucrărilor : 50.000 euro. 

Costurile investiţiei sunt alocate pe trei ani, conform graficul calendaristic de implementare 

a proiectului de investiţii. 

Valoarea reziduală este determinată pe baza unei durate medii de serviciu de 15 ani pentru 

maşini şi echipamente şi pe baza unui ciclu de viaţă de 40 de ani pentru clădiri şi alte 

construcţii. Costurile de înlocuire a echipamentelor sunt în valoare de 5,3 milioane euro şi 

privesc înlocuirea lor după cei 15 ani ai duratei medii de serviciu. 

Alocarea costurilor investiţionale pe localităţi este prezentată în tabelul următor. 

Tabelul nr.1 -  Alocarea costurilor investiţionale pe localităţi 

Localitatea Valoarea 

Drobeta Turnu - Severin   30.729.000,00      

Şimian     5.372.000,00      

Strehaia    6.802.000,00      

Baia de Arama     2.531.000,00      

Rogova    1.089.000,00      

Vânju Mare    3.434.000,00      

Cujmir    8.700.000,00      

Branistea    2.543.000,00      

Gura Vaii    1.982.000,00      

Comanda       726.571,00      

 Investiţia totală   63.908.571,00      
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Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplătitor de TVA, ceea ce 

înseamnă că taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor din proiect este suportată de 

instituţie, în calitate de consumator final, fiind inclusă în costuri. De aceea, în 

fundamentarea costurilor în cadrul analizei financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA, 

care în acest caz este un flux de ieşire, ce urmează a fi plătit efectiv.  

Având în vedere caracterul investiţiei realizate  şi faptul că aceasta este o investiţie 

productivă sunt necesare investiţii iniţiale  în capital de lucru în valoare de  400.000 lei. 

În Tabelul nr. 2 este realizată o sinteză a categoriilor de costuri ce compun costul total cu 

investiţia, datele fiind preluate din Devizul general privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului de investiţie.  

Tabelul nr. 2 – Costuri cu investiţia totală 

Categorii de cost / ani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proiectare 210.000 400.432 104.004 
              

Pregatirea terenului 1.150.355 3.005.420 159.759 
              

Lucrari de constructii 9.181.334 31.216.000 8.019.000 
              

Masini si echipamente 2.115.427 2.220.000 1.646.840 
              

Asistenta tehnica 125.425 424.575 270.000 
              

cheltuieli diverse si neprevazute 880.420 1.400.270 579.310 
              

Alte cheltuieli 20.000 30.000 30.000 
              

Supravegherea lucrarilor 150.000 430.000 140.000 
              

Costul investiţiei iniţiale 13.832.961 39.126.697 10.948.913 
0 0 0 0 0 0 0 

Capital de lucru net 
  

400.000 
              

Total cost cu investiţia 13.832.961 39.126.697 11.348.913 
0 0 0 0 0 0 0 

 

Categorii de cost / ani 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Proiectare                    

Pregatirea terenului                     

Lucrari de constructii                      

Masini si echipamente               
   

5.300.000      

Asistenta tehnica                      

cheltuieli diverse si neprevazute                     

Alte cheltuieli                     

Supravegherea lucrarilor                     

Costul investiţiei iniţiale  0 0 0 0 0 0 0 5300000 0 0 

Capital de lucru net                     

Total cost cu investiţia  0 0 0 0 0 0 0 5300000 0 0 

 

Categorii de cost / ani 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Proiectare                     

Pregatirea terenului                     
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Lucrari de constructii                     

Masini si echipamente                     

Asistenta tehnica                      

cheltuieli diverse si neprevazute                     

Alte cheltuieli                     

Supravegherea lucrarilor                     

Costul investiţiei iniţiale  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capital de lucru net                     

Total cost cu investiţia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Costurile operaţionale ce se estimează că se vor înregistra includ apa, materialele, 

electricitatea, personalul, mentenanţa, concesiunile şi cheltuielile generale de administraţie. 

Acestea vor fi estimate pe parcursul întregii perioade de exploatare a obiectivului de 

investiţii. 

Cheltuielile cu apa au fost determinate, pentru primul an al exploatării, atât în varianta cu 

proiect cât şi în cea fără proeiect, pornind de la cantitatea de apă consumată în fiecare 

localitate a judeţului şi de la preţul în euro pe metru cub. În determinarea cheltuielilor cu 

apa în anii ulteriori ai exploatării s-a luat în considerare o rata anuală de creştere. În 

tabelele 3 şi 4 sunt prezentate cheltuielile cu apa pentru ambele scenarii. 

Tabelul 3 – Cheltuielile cu apa în varianta fără proiect 

Localitate 

Cantitate 

(m3) pentru 

alimentarea 

cu apa 

Preţ 

(euro/m3) 

Valoare 

(euro) 

Drobeta Turnu - 

Severin 7.243.000 0.02 144.860 

Simian  168.756 0.02 3.375 

Strehaia 450.489 0.02 9.010 

Baia de Arama  157.994 0.02 3.160 

Rogova 46.092 0.02 922 

Vanju Mare 166.400 0.02 3.328 

Cujmir - 0.02 - 

Branistea - 0.02 - 

Gura Vaii 208.535 0.02 4.171 

Comanda 8.780 0.02 176 

Total 8.450.046  169.001 
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Tabelul 4 – Cheltuielile cu apa în varianta cu proiect 

Localitate 

Cantitate 

(m3) pentru 

alimentarea 

cu apa 

Preţ 

(euro/m3) 

Valoare 

(euro) 

Drobeta Turnu - 

Severin 7.315.159 0,02 146.303 

Simian  76.283 0,02 1.526 

Strehaia 156.540 0,02 3.131 

Baia de Arama  380.937 0,02 7.619 

Rogova 128.870 0,02 2.577 

Vanju Mare 57.455 0,02 1.149 

Cujmir 176.627 0,02 3.533 

Branistea 156.987 0,02 3.140 

Gura Vaii 62.571 0,02 1.251 

Comanda 119.253 0,02 2.385 

Total 8.630.682 

 

172.614 

 

În cazul cheltuielilor cu materialele acestea au fost determinate separat pentru fiecare 

localitate atât pentru alimentarea cu apă cât şi pentru colectarea, transportul şi tratarea apei 

uzate. Cheltuielile materiale au fost fundamentate pornind de la nivelul producţiei de apă, 

luând în considerare nivelul pierderilor tehnologice. Cheltuielile materiale în varianta cu 

proiect şi în cea fără proiect sunt detaliate în tabelele 5 şi 6. 

Tabelul 5 – Cheltuielile cu materialele în varianta fără  proiect 

Localitate 
Valoare  pentru alimentarea 

cu apa(euro) 

Valoare  pentru 

colectare, 

transport, 

tratare ape 

uzate(euro) 

Total 

Drobeta Turnu - 

Severin 82.633 150.144 232.777 

Simian 21.671 3.269 24.940 

Strehaia 30.000 18.206 48.206 

Baia de Arama 59.762 29.145 88.907 

Rogova 31.863 - 31.863 

Vanju Mare 32.000 32.000 64.000 

Cujmir - - - 

Branistea - - - 

Gura Vaii 9.580 - 9.580 

Comanda 1.077 - 1.077 

Total 268.586 232.764 501.350 
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Tabelul 6 – Cheltuielile cu materialele în varianta cu proiect 

Localitate 
Valoare  pentru 

alimentarea cu apa(euro) 

Valoare  pentru 

colectare, 

transport, tratare 

ape uzate(euro) 

Total 

Drobeta Turnu - 

Severin 
92.881 150.144 243.025 

Şimian 15.000 18.598 33.598 

Strehaia 30.000 43.100 73.100 

Baia de Arama 60.521 31.238 91.759 

Rogova 35.771 - 35.771 

Vanju Mare 32.000 24.787 56.787 

Cujmir 25.219 11.086 36.305 

Branistea 8.081 - 8.081 

Gura Vaii 9.580 727 10.307 

Comanda 1.077 - 1.077 

Total 310.130 279.680 589.810 

 

Cheltuielile cu energia electrică au fost determinate pornind de la consumul pentru 

alimentarea cu apă şi de la consumul pentru colectarea, transportul şi tratarea apelor uzate. 

În ceea ce priveşte consumul pentru alimentarea cu apă s-a pornit de la consumul pentru 

producţia unui metru cub de apă.  

Cheltuielile cu energia electrică pe parcursul exploatării au fost indexate cu rate anuale 

prognozate pentru fiecare din anii de exploatare. Cheltuielile cu energia electrică pentru 

ambele scenarii luate în considerare sunt prezentate în tabelele următoare. 

Tabelul 7 – Cheltuielile cu energia electrică în varianta fără proiect 

Localitate 

Consum pentru 

alimentarea cu 

apa (KWh) 

Consum pentru 

colectare, 

transport, 

tratare ape uzate  

(KWh) 

Consum 

total 

Pret 

(euro/KWh) 

Valoare 

(euro) 

Drobeta Turnu - 

Severin 
9.703.522 2.087.728 11.791.250 0,09 1.061.213 

Simian  607.291 
 

607.291 0,09 54.656 

Strehaia 1.051.562 
 

1.051.562 0,09 94.641 

Baia de Arama  577.567 307.190 884.757 0,09 79.628 

Rogova 397.690 
 

397.690 0,09 35.792 

Vanju Mare 851.117 
 

851.117 0,09 76.601 

Cujmir - 
 

- 0,09 - 

Branistea - 
 

- 0,09 - 
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Gura Vaii 137.605 
 

137.605 0,09 12.384 

Comanda 64.640 
 

64.640 0,09 5.818 

Total 13.390.994 2.394.918 
  

1.420.732 

 

Tabelul 8 – Cheltuielile cu energia electrică în varianta cu  proiect 

Localitate 

Consum pentru 

alimentarea cu 

apa (KWh) 

Consum 

pentru 

colectare, 

transport, 

tratare ape 

uzate  (KWh) 

Consum 

total 

Pret 

(euro/KWh) 

Valoare 

(euro) 

Drobeta Turnu - 

Severin 7.816.569 2.087.728 9.904.297 0.09 891.387 

Simian  499.548 142.265 641.813 0.09 57.763 

Strehaia 1.103.085 1.643.559 2.746.644 0.09 247.198 

Baia de Aramă 511.036 617.439 1.128.475 0.09 101.563 

Rogova 392.082 - 392.082 0.09 35.287 

Vanju Mare 851.117 587.191 1.438.308 0.09 129.448 

Cujmir 739.719 1.841.326 2.581.045 0.09 232.294 

Branistea 46.284 178.294 224.578 0.09 20.212 

Gura Vaii 157.652 278.466 436.118 0.09 39.251 

Comanda 66.442 82.773 149.215 0.09 13.429 

Total 12.183.534 7.459.041   1.767.832 

 

Cheltuielile cu personalul (salarii şi contribuţii) au fost fundamentate pornind de la numărul 

de personal actual pentru fiecare localitate, inclusiv luând în considerare impactul 

proiectului asupra numărului de personal şi costul salarial mediu pentru primul an de 

exploatare atât în varianta cu proiect cât şi în varianta fără proiect. 

Pentru fiecare an de exploatare cheltuielile cu personalul au fost indexate cu o rată de 

creştere corespunzătoare. Aceste cheltuieli, atât în varianta cu proiect, cât şi în varianta fără 

proiect sunt prezentate în tabelele următoare. 

Tabelul 9 – Cheltuielile de personal în varianta fără proiect 

Localitate 
Numar 

personal 

Cost salarial mediu (inclusiv 

contributii aferente salariilor) 

Valoare cheltuieli salariale 

(euro) 

Drobeta Turnu - Severin 220 5.150.00 1.133.000 

Simian  2 5.150.00 10.300 

Strehaia 15 5.150.00 77.250 

Baia de Arama  - 5.150.00 - 

Rogova 6 5.150.00 30.900 

Vanju Mare 12 5.150.00 61.800 

Cujmir - 5.150.00 - 

Branistea - 5.150.00 - 

Gura Vaii 2 5.150.00 10.300 
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Comanda 2 5.150.00 10.300 

Total 259 

 

1.333.850 

 

Tabelul 10 – Cheltuielile de personal în varianta cu proiect 

Localitate Numar personal 

Cost salarial 

mediu (inclusiv 

contributii 

aferente salariilor) Valoare cheltuieli salariale (euro) 

Drobeta Turnu - Severin 225 5.150 1.158.750 

Simian  12 5.150 61.800 

Strehaia 15 5.150 77.250 

Baia de Arama  6 5.150 30.900 

Rogova 6 5.150 30.900 

Vanju Mare 22 5.150 113.300 

Cujmir - 5.150 - 

Branistea - 5.150 - 

Gura Vaii 2 5.150 10.300 

Comanda 2 5.150 10.300 

Total 290 
 

1.493.500 

Cheltuielile cu mentenanţa au fost calculate separat pentru alimentarea cu apă şi pentru 

colectarea, transportul şi tratarea apei uzate luând în considerare următoarele elemente: 

 costurile sistemelor în funcţiune înainte de implementarea proiectului; 

 costurile rezultate în urma implementării proiectului; 

 ponderea costurilor pe localităţile racordate la reţelele din judeţ; 

 nivelul actual al costurilor şi trendul de evoluţie al preţurilor la materialele 

utilizate în procesul de întreţinere şi reparaţii. 

Nivelul cheltuielilor cu mentenanţa pentru primul an al exploatării este redat în tabelele 

următoare, pentru ambele scenarii luate în considerare. 

Tabelul 10 – Cheltuielile cu mentenanţa în varianta fără proiect 

Localitate 
Valoare  pentru 

alimentarea cu apa(euro) 

Valoare  pentru colectare, 

transport, tratare ape uzate(euro) 
Total 

Drobeta Turnu 535.104 45.244 580.348 

Simian 9.695.00 5.275 14.970 

Strehaia 26.931.00 12.927 39.858 

Baia de Arama 15.566.00 9.695 25.261 

Rogova 12.927.00 - 12.927 

Vanju Mare 30.000.00 59.248 89.248 

Cujmir - - - 

Branistea - - - 

Gura Vaii 9.695.00 - 9.695 

Comanda 2.693.00 - 2.693 

Total 
  

775.000 
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Tabelul 11 – Cheltuielile cu mentenanţa în varianta cu proiect 

Localitate 

Valoare  pentru 

alimentarea cu 

apa(euro) 

Valoare  pentru colectare, 

transport, tratare ape 

uzate(euro) Total 

Drobeta Turnu - 

Severin 681.995 45.244 727.239 

Simian 12.714 5.275 17.989 

Strehaia 39.163 46.790 85.953 

Baia de Arama 15.566 9.695 25.261 

Rogova 12.927 - 12.927 

Vanju Mare 30.000 69.627 99.627 

Cujmir 21.464 35.774 57.238 

Branistea 5.367 - 5.367 

Gura Vaii 10.772 10.173 20.945 

Comanda 2.693 5.742 8.435 

Total 

  

1.060.981.00 

 

Costurile operaţionale utilizate în analiza financiară , obţinute ca diferenţă între cele două 

scenarii, pentru fiecare categorie de cheltuieli, sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul 12 – Costurile operaţionale pentru analiza financiară 

Categorii de cost /ani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cheltuieli cu apa 
      

                 
3.613  

              
3.685  

              
3.759  

              
3.834  

              
3.911  

              
3.989  

              
4.069  

Rata de creştere a cheltuielilor cu apa         2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Cheltuieli cu materialele 
      

               

88.460  

            

91.114  

            

93.847  

            

96.663  

            

99.563  

         

102.549  

         

105.626  

Rata de creştere a cheltuielilor cu 

materialele         3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Cheltuieli cu energia electrica 
      

             

347.100  

         

350.571  

         

354.076  

         

357.617  

         

361.193  

         

364.805  

         

368.453  

Rata de creştere a cheltuielilor cu 

energia electrică         1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Cheltuieli de personal 
      

             

159.650  

         

161.247  

         

162.859  

         

164.488  

         

166.132  

         

167.794  

         

169.472  

Rata de creştere a cheltuielilor de 
personal         1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Cheltuieli cu mentenanta 
      

             

285.981  

         

288.841  

         

291.729  

         

294.647  

         

297.593  

         

300.569  

         

303.575  

Rata de creştere a cheltuielilor cu 
mentenanţa         1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Cheltuieli cu concesiunile 
      

               

12.567  

            

12.567  

            

12.567  

            

12.567  

            

12.567  

            

12.567  

            

12.567  

Cheltuieli generale de administraţie 
      

                 
3.220  

              
3.284  

              
3.350  

              
3.417  

              
3.485  

              
3.555  

              
3.626  

Rata de creştere a cheltuielior 

generale de administraţie         2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Total costuri operaţionale 
               
-    

                 
-    

              
-    

             
439.172  

         
445.369  

         
451.682  

         
458.114  

         
464.666  

         
471.343  

         
478.148  
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Categorii de cost /ani 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Cheltuieli cu apa 4.150 4.233 4.318 4.404 4.492 4.627 4.766 4.908 5.056 5.207 

Rata de creştere a cheltuielilor 

cu apa 
2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 

Cheltuieli cu materialele 108.795 112.058 115.420 118.883 122.449 126.123 129.906 133.804 137.818 141.952 

Rata de creştere a cheltuielilor 

cu materialele 
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Cheltuieli cu energia electrica 372.138 375.859 379.618 383.414 387.248 391.121 395.032 398.982 406.962 415.101 

Rata de creştere a cheltuielilor 
cu energia electrică 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 

Cheltuieli de personal 171.166 172.878 174.607 176.353 178.116 179.898 181.697 183.514 185.349 187.202 

Rata de creştere a cheltuielilor 

de personal 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Cheltuieli cu mentenanta 306.610 309.676 312.773 315.901 319.060 322.251 325.473 328.728 332.015 338.655 

Rata de creştere a cheltuielilor 

cu mentenanţa 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 

Cheltuieli cu concesiunile 12.567 12.567 12.567 12.567 12.567 12.567 12.567 12.567 12.567 12.567 

Cheltuieli generale de 
administraţie 

3.699 3.773 3.848 3.925 4.004 4.084 4.165 4.249 4.334 4.420 

Rata de creştere a cheltuielior 

generale de administraţie 
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Total costuri operaţionale 485.082 492.151 499.356 506.701 514.189 521.870 529.704 537.694 549.835 562.261 

 

Categorii de cost /ani 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Cheltuieli cu apa 
                  
5.364  

              
5.525  

              
5.690  

              
5.861  

              
6.037  

              
6.218  

           
6.404  

           
6.597  

           
6.794  

           
6.998  

Rata de creştere a cheltuielilor 

cu apa 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Cheltuieli cu materialele 
             
143.372  

         
144.806  

         
146.254  

         
147.716  

         
149.193  

         
150.685  

       
152.192  

       
153.714  

       
155.251  

       
156.804  

Rata de creştere a cheltuielilor 

cu materialele 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Cheltuieli cu energia electrica 
             
423.403  

         
431.871  

         
440.508  

         
449.319  

         
458.305  

         
467.471  

       
476.821  

       
486.357  

       
496.084  

       
506.006  

Rata de creştere a cheltuielilor 

cu energia electrică 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Cheltuieli de personal 
             
189.074  

         
190.965  

         
192.875  

         
194.803  

         
196.751  

         
198.719  

       
200.706  

       
202.713  

       
204.740  

       
206.788  

Rata de creştere a cheltuielilor 

de personal 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Cheltuieli cu mentenanta 
             
345.428  

         
352.337  

         
359.384  

         
366.571  

         
373.903  

         
381.381  

       
389.009  

       
396.789  

       
404.725  

       
412.819  

Rata de creştere a cheltuielilor 

cu mentenanţa 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Cheltuieli cu concesiunile  
               
12.567  

            
12.567  

            
12.567  

            
12.567  

            
12.567  

            
12.567  

         
12.567  

         
12.567  

         
12.567  

         
12.567  

Cheltuieli generale de 

administraţie 

                  

4.553  

              

4.690  

              

4.830  

              

4.975  

              

5.124  

              

5.278  

           

5.436  

           

5.600  

           

5.768  

           

5.941  

Rata de creştere a cheltuielior 
generale de administraţie 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Total costuri operaţionale 
             

572.139  

         

582.201  

         

592.452  

         

602.896  

         

613.535  

         

624.374  

       

483.225  

       

492.954  

       

502.879  

       

513.004  

 

Veniturile operaţionale au fost determinate, pentru ambele scenarii luând în considerare 

cele două activităţi majore: 

 Veniturile din alimentarea cu apă, pe baza volumului anual de apă şi a tarifului la nivel 

de judeţ; 
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 Veniturile din colectarea, transportul şi tratarea apei uzate, pe baza aceloraşi elemente 

ca în cazul alimentării cu apă. 

a) Venituri din alimentarea cu apă 

Tabel 13 – Veniturile din alimentarea cu apă în varianta fără proiect 

Explicaţii Valoare 

Numar m3 / anual 5.000.000 

Tarif (eur/m3) 0,7 

Venit anual 3.500.000 

 

Tabel 14 – Veniturile din alimentarea cu apă în varianta cu proiect 

Explicaţii Valoare 

Numar m3 / anual 7.000.000 

Tarif (eur/m3) 0,7 

Venit anual 4.900.000 

 

b) Veniturile din colectarea, transportul şi tratarea apei uzate 

Tabel 15 – Veniturile din alimentarea cu apă în varianta fără proiect 

Explicaţii Valoare 

Numar m3 / anual 2.000.000 

Tarif (eur/m3) 0,3 

Venit anual 600.000 

 

Tabel 16 – Veniturile din alimentarea cu apă în varianta cu proiect 

Explicaţii Valoare 

Numar m3 / anual 4.500.000 

Tarif (eur/m3) 0,3 

Venit anual 1.350.000 

 

Evoluţia veniturilor din exploatare, utilizată în analiza financiară, reprezintă diferenţa între 

cele două scenarii. Ea este prezentată în tabelul următor. 

Tabelul 17 – Evoluţia veniturilor operaţionale 

Categorii de venit /ani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Venituri din alimentarea cu apa     

                     

-    

         

1.400.000  

     

1.414.000  

     

1.428.140  

     

1.442.421  

     

1.456.846  

     

1.471.414  

     

1.486.128  

Rata anuala de crestere a 
veniturilor din alimentarea cu apa       1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Venituri din colectare, tratare ape 

uzate     

                     

-    

             

750.000  

        

772.500  

         

795.675  

         

819.545  

         

844.132  

         

869.456  

         

895.539  

Rata anuală de crestere a 
veniturilor din colectare, tratare 

ape uzate       3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Total venituri               -    
         
-    

                     
-    

         
2.150.000  

     
2.186.500  

     
2.223.815  

     
2.261.967  

     
2.300.977  

     
2.340.870  

     
2.381.667  
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Categorii de venit /ani 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Venituri din alimentarea cu 

apa 
         

1.500.989  

     

1.515.999  

     

1.531.159       1.546.471       1.577.400  

     

1.608.948  

     

1.641.127  

     

1.673.950  

     

1.707.429  

     

1.741.577  

Rata anuala de crestere a 
veniturilor din alimentarea 

cu apa 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Venituri din colectare. 

tratare ape uzate 
             

922.405  

         

950.078  

         

978.580       1.007.937       1.028.096  

     

1.048.658  

     

1.069.631  

     

1.091.024  

     

1.112.844  

     

1.135.101  

Rata anuală de crestere a 

veniturilor din colectare. 

tratare ape uzate 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Total venituri  
         

2.423.395  

     

2.466.077  

     

2.509.739       2.554.408       2.605.496  

     

2.657.606  

     

2.710.758  

     

2.764.974  

     

2.820.273  

     

2.876.679  

 

Categorii de venit /ani 21 

                       

22  

                       

23  

                       

24  

                       

25  

                       

26  

                       

27  

                       

28  

                       

29  

                       

30  

Venituri din alimentarea 

cu apa 

         

1.776.409  

         

1.811.937  

         

1.848.176  

         

1.885.139  

         

1.922.842  

         

1.961.299  

         

2.000.525  

         

2.040.536  

         

2.081.346  

         

2.122.973  

Rata anuala de crestere a 
veniturilor din 

alimentarea cu apa 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Venituri din colectare. 
tratare ape uzate 

         
1.157.803  

         
1.180.959  

         
1.204.578  

         
1.228.670  

         
1.253.243  

         
1.278.308  

         
1.303.874  

         
1.329.952  

         
1.356.551  

         
1.383.682  

Rata anuală de crestere a 

veniturilor din colectare. 
tratare ape uzate 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Total venituri  

         

2.934.212  

         

2.992.896  

         

3.052.754  

         

3.113.809  

         

3.176.086  

         

3.239.607  

         

3.304.399  

         

3.370.487  

         

3.437.897  

         

3.506.655  

 

Având situaţia veniturilor şi cheltuielilor aferente exploatării dar şi costurile 

investiţionale iniţiale vom verifica sustenabilitatea  financiară  a proiectului. Vom pune în 

balanţă totalul intrărilor de fluxuri financiare (constituite din surse de finanţare şi venituri) 

cu totalul ieşirilor de fluxuri financiare (formate din costurile cu investiţia şi costurile 

operaţionale). Determinarea fluxului financiar net şi a fluxului financiar cumulat este 

ilustrată în Tabelul nr.18 

Pentru alegerea ratei de actualizare utilizate, am avut în vedere faptul că aceasta 

trebuie să reflecte cerinţa de remunerare a finanţatorului precum şi nivelul riscului asumat 

de acesta prin realizarea proiectului. Întrucât finanţarea se realizează din surse proprii, am 

pornit de la un cost al capitalului de 5% (recomandat în analiza financiară pentru proiectele 

finanţate din fonduri europene nerambursabile). 
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Tabelul nr.18  - Sustenabilitatea financiară a investiţiei 

Fluxuri financiare /ani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total resurse financiare 13.832.961 39.126.697 11.348.913 - - - - - - - 

Total venituri  - - - 1.400.000 1.414.000 1.428.140 1.442.421 1.456.846 1.471.414 1.486.128 

Total intrări de fluxuri financiare 13.832.961 39.126.697 11.348.913 1.400.000 1.414.000 1.428.140 1.442.421 1.456.846 1.471.414 1.486.128 

Total costuri cu investiţii 13.832.961 39.126.697 11.348.913 - - - - - - - 

Total costuri operaţionale - - - 439.172 445.369 451.682 458.114 464.666 471.343 478.148 

Total ieşiri de fluxuri financiare 13.832.961 39.126.697 11.348.913 439.172 445.369 451.682 458.114 464.666 471.343 478.148 

Total flux de numerar - - - 960.828 968.631 976.458 984.308 992.179 1.000.071 1.007.980 

Rata de actualizare 

 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de actualizare 

 

0.9524 0.9070 0.8638 0.8227 0.7835 0.7462 0.7107 0.6768 0.6446 

Flux de numerar actualizat - - - 829.999 796.895 765.080 734.506 705.123 676.887 649.753 

Flux de numerar actualizat 

cumulat - - - 829.999 1.626.894 2.391.974 3.126.479 3.831.603 4.508.490 5.158.243 

. 

Fluxuri financiare /ani 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Total resurse financiare 

                        

-    

                     

-                         -                         -    

                     

-    

                     

-    

                     

-         5.300.000  

                     

-    

                     

-    

Total venituri  

         

1.500.989  

     

1.515.999       1.531.159       1.546.471  

     

1.577.400  

     

1.608.948  

     

1.641.127       1.673.950  

     

1.707.429  

     

1.741.577  

Total intrări de fluxuri financiare 

         

1.500.989  

     

1.515.999       1.531.159       1.546.471  

     

1.577.400  

     

1.608.948  

     

1.641.127       6.973.950  

     

1.707.429  

     

1.741.577  

Total costuri cu investiţii 

                        

-    

                     

-                         -                         -    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

     

5.300.000  

                     

-    

Total costuri operaţionale 

             

485.082  

         

492.151           499.356           506.701  

         

514.189  

         

521.870  

         

529.704  

         

537.694  

         

549.835  

         

562.261  

Total ieşiri de fluxuri financiare 

             

485.082  

         

492.151           499.356           506.701  

         

514.189  

         

521.870  

         

529.704  

         

537.694  

     

5.849.835  

         

562.261  

Total flux de numerar 

         

1.015.907  

     

1.023.849       1.031.804       1.039.770  

     

1.063.211  

     

1.087.078  

     

1.111.423       6.436.256  

   

(4.142.406) 

     

1.179.317  

Rata de actualizare 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de actualizare 

               

0.6139  

           

0.5847             0.5568             0.5303  

           

0.5051  

           

0.4810  

           

0.4581  

           

0.4363  

           

0.4155  

           

0.3957  

Flux de numerar actualizat 

             

623.679  

         

598.623           574.547           551.412  

         

536.994  

         

522.903  

         

509.156       2.808.117  

   

(1.721.255) 

         

466.696  

Flux de numerar actualizat 

cumulat 

         

5.781.922  

     

6.380.545       6.955.092       7.506.504  

     

8.043.498  

     

8.566.401  

     

9.075.557     11.883.674  

   

10.162.419  

   

10.629.115  

 

Fluxuri financiare /ani 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Total resurse financiare 

                        

-    

                     

-                         -                         -    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Total venituri  

         

1.776.409  

     

1.811.937       1.848.176       1.885.139  

     

1.922.842  

     

1.961.299  

     

2.000.525       2.040.536  

     

2.081.346  

     

2.122.973  

Total intrări de fluxuri financiare 

         

1.776.409  

     

1.811.937       1.848.176       1.885.139  

     

1.922.842  

     

1.961.299  

     

2.000.525       2.040.536  

     

2.081.346  

     

2.122.973  

Total costuri cu investiţii 

                        

-    

                     

-                         -                         -    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Total costuri operaţionale 

             

572.139  

         

582.201           592.452           602.896  

         

613.535  

         

624.374  

         

483.225  

         

492.954  

         

502.879  

         

513.004  

Total ieşiri de fluxuri financiare 

             

572.139  

         

582.201           592.452           602.896  

         

613.535  

         

624.374  

         

483.225  

         

492.954  

         

502.879  

         

513.004  

Total flux de numerar 

         

1.204.270  

     

1.229.736       1.255.724       1.282.244  

     

1.309.307  

     

1.336.925  

     

1.517.300       1.547.582  

     

1.578.468  

     

1.609.969  

Rata de actualizare 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de actualizare 

               

0.3769  

           

0.3589             0.3418             0.3256  

           

0.3101  

           

0.2953  

           

0.2812  

           

0.2678  

           

0.2551  

           

0.2429  

Flux de numerar actualizat 

             

453.877  

         

441.404           429.269           417.462  

         

405.974  

         

394.798  

         

426.665  

         

414.442  

         

402.667  

         

391.061  

Flux de numerar actualizat 

cumulat 

       

11.082.991  

   

11.524.396     11.953.665     12.371.126  

   

12.777.100  

   

13.171.898  

   

13.598.563     14.013.005  

   

14.415.672  

   

14.806.734  
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Deoarece proiectul are o  singură sursă de finanţare, provenind din surse proprii ale 

beneficiarului, nu este necesară realizarea unei analize financiare separate privind 

profitabilitatea financiară a investiţiei în funcţie de structura de finanţare a acesteia. De 

aceea, profitabilitatea investiţiei (/C) va coincide cu profitabilitatea financiară a capitalului 

investit (/K) . 

Indicatorii de eficienţă financiară a proiectului de investiţii sunt prezentaţi în Tabelul nr.19. 

În urma actualizării fluxurilor financiare, rezultă că implementarea proiectului va genera, 

după recuperarea investiţiei iniţiale, un venit net actualizat financiar  (VNAF) negativ de – 

48.264.379 euro.  

 

Tabelul nr. 19 - Indicatorii financiari ai investiţiei 

Fluxuri financiare /ani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total venituri  
- - - 1.400.000 1.414.000 1.428.140 1.442.421 1.456.846 1.471.414 1.486.128 

Total costuri  
13.832.961 39.126.697 11.348.913 439.172 445.369 451.682 458.114 464.666 471.343 478.148 

Valoarea reziduală           

Fluxuri financiare nete  
(13.832.961) (39.126.697) (11.348.913) 960.828 968.631 976.458 984.308 992.179 1.000.071 1.007.980 

Rata de actualizare  
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de actualizare  
0.9524 0.9070 0.8638 0.8227 0.7835 0.7462 0.7107 0.6768 0.6446 

Fluxuri financiare actualizate 
(13.832.961) (37.263.521) (10.293.799) 829.999 796.895 765.080 734.506 705.123 676.887 649.753 

 

Fluxuri financiare /ani 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Total venituri  
1.500.989 1.515.999 1.531.159 1.546.471 1.577.400 1.608.948 1.641.127 1.673.950 1.707.429 1.741.577 

Total costuri  
485.082 492.151 499.356 506.701 514.189 521.870 529.704 537.694 5.849.835 562.261 

Valoarea reziduală 
          

Fluxuri financiare nete  
1.015.907 1.023.849 1.031.804 1.039.770 1.063.211 1.087.078 1.111.423 1.136.256 (4.142.406) 1.179.317 

Rata de actualizare 
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de actualizare 
0.6139 0.5847 0.5568 0.5303 0.5051 0.4810 0.4581 0.4363 0.4155 0.3957 

Fluxuri financiare actualizate 
623.679 598.623 574.547 551.412 536.994 522.903 509.156 495.745 (1.721.255) 466.696 

 

Fluxuri financiare /ani 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Total venituri  
1.776.409 1.811.937 1.848.176 1.885.139 1.922.842 1.961.299 2.000.525 2.040.536 2.081.346 2.122.973 

Total costuri  
572.139 582.201 592.452 602.896 613.535 624.374 483.225 492.954 502.879 513.004 

Valoarea reziduală 
         2.600.000 

Fluxuri financiare nete  
1.204.270 1.229.736 1.255.724 1.282.244 1.309.307 1.336.925 1.517.300 1.547.582 1.578.468 4.209.969 

Rata de actualizare 
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de actualizare 
0.3769 0.3589 0.3418 0.3256 0.3101 0.2953 0.2812 0.2678 0.2551 0.2429 

Fluxuri financiare actualizate 
453.877 441.404 429.269 417.462 405.974 394.798 426.665 414.442 402.667 1.022.601 

FNPV / C = FNPV/K 48.264.379 

FRR/C = FRR / K -8,73 
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6.2.4. Analiza economică  

Acest tip de analiză este realizată pentru a  evalua   eficienţa proiectului din punct de 

vedere al întregii societăţi, nu doar al proprietarului infrastructurii ca în cazul analizei 

financiare. 

Metodologia folosită în acest studiu de caz pentru evaluarea contribuţiei proiectului propus 

la bunăstarea economică şi socială a mediului local, precum şi a la cea a regiunii şi a ţării 

constă în: 

 în evaluarea intrărilor şi ieşirilor, taxa pe valoare adăugată precum şi plăţile 

asigurărilor sociale au fost excluse din calcul, întrucât reprezintă doar simple 

transferuri de numerar în economia naţională. 

 evaluarea şi includerea în analiză a externalităţilor care conduc la costuri şi 

beneficii sociale care nu au fost luate în considerare în analiza financiară  

 transformarea preţurilor de piaţă utilizate în analiza financiară în preţuri contabile 

care corectează distorsiunile preţurilor provocate de imperfecţiunile mecanismelor 

de piaţă. 

Principalele beneficii economico -  sociale luate în considerare pentru analiza economică 

sunt : 

- venituri salariale suplimentare pentru forţa de muncă implicată pe perioada 

execuţiei; 

- beneficii suplimentare pentru consumatori ca urmare a economiilor de cheltuieli 

pentru accesul la apa potabilă şi pentru colectarea apelor uzate (prin fose septice). 

Benficiile obţinute prin conectarea la sistemul de alimentare cu apă vor substitui 

consumul unei sticle de apă/persoană/zi la preţul 0,4 euro/sticlă; 

- economii de costuri pentru operatorul reţelei de apă potabilă prin reducerea 

pierderilor în sistem şi reducerea cheltuielilor de mentenanţă ca urmare a reducerii 

incidenţei defecţiunilor; 

Principalul cost economico-social este cel specific cu colectarea deşeurilor. Metodologia 

pentru realizarea analizei economice recomandă  ca ultimă etapă preliminară realizării 

analizei economice propriu –zise (determinării indicatorilor economici) transformarea 

preţurilor de piaţă utilizate în analiza financiară în preţuri contabile care corectează 

distorsiunile preţurilor provocate de imperfecţiunile mecanismelor de piaţă.  

Preţurile aferente fluxurilor de intrare sau de ieşire nu reflectă cu acurateţe valoarea lor 
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socială din cauza distorsiunilor pieţei, regimului de monopol al unor bunuri sau servicii şi 

inegalităţii între cerere şi ofertă. 

Factorii de conversie utilizaţi în analiza economică sunt prezentaţi în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr.20 – Factorii de conversie utilizaţi în analiza economică 

Cheltuieli / Factor de conversie Structură Factor de conversie 

Cheltuieli operaţionale 

Salarii  36 % 1 

Materiale importate 24% 0,87 

Materiale indigene 25% 0,99 

Profit 15% 0 

Factor de conversie pentru 

cheltuielile cu mentenanţa 
0,82 

Investiţia 

Muncitori calificaţi 10 % 1 

Muncitori necalificaţi 30 % 0,8 

Materiale importate 30 % 0,87 

Materiale indigene 20 % 0,99 

Profit 5 % 0 

Taxe 5 % 0 

Factor de conversie pentru 

cheltuielile cu investiţia 
0,79 

 

Analiza economică pentru proiectul de alimentare cu apă şi colectarea, transportul şi 

tratarea apei este prezentată în tabelul nr. 21. 

Aşa cum se poate observa din tabelul nr.21 proiectul prezintă o eficienţă ridicată din punct 

de vedere economic generând un venit net actualizat economic ridicat în valoare de 

82.440.047 euro pentru anii exploatării şi rata internă de rentabilitate economică de 9,46%, 

peste costul capitalului şi peste media sectorului de activitate. 

Din punct de vedere al analizei economice proiectul trebuie implementat întrucât prin 

realizarea sa se obţin importante beneficii economico-sociale. 
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Tabelul nr. 21 - Indicatorii economici ai investiţiei 

Fluxuri financiare /ani Factor de conversie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Intrari   
                              

Venituri operationale    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

     

2.150.000  

     

2.186.500  

      

2.223.815  

      

2.261.967  

      

2.300.977  

      

2.340.870  

      

2.381.667  

         

2.423.395  

      

2.466.077  

      

2.509.739  

      

2.554.408  

         

2.605.496  

Beneficii socio-economice din 

care   

           

480.000  

           

960.000  

           

480.000  

     

5.253.691  

     

5.486.715  

      

5.727.027  

      

5.974.879  

      

6.213.838  

      

6.460.571  

      

6.715.351  

         

6.872.154  

      

7.139.651  

      

7.415.396  

      

7.715.104  

         

8.025.608  

 a.- venituri salariale 

suplimentare pentru forţa de 

muncă implicată pe perioada 

execuţiei 

  

           

480.000  

           

960.000  

           

480.000  

     

1.253.691  

     

1.332.715  

      

1.413.047  

      

1.494.705  

      

1.561.014  

      

1.628.387  

      

1.696.835  

         

1.660.062  

      

1.726.454  

      

1.793.272  

      

1.875.924  

         

1.960.924  

Forţa de muncă  
  

                   

200  

                   

400  

                   

200  
                        

Salariul 
  

                   

200  

                   

200  

                   

200  
                        

Perioada de angajare (luni) 
  

                     

12  

                     

12  

                     

12  
                        

b.- beneficii suplimentare pentru 

consumatori ca urmare a 

economiilor de cheltuieli pentru 

accesul la apa potabilă  

  

      
     

3.400.000  

     

3.536.000  

      

3.677.440  

      

3.824.538  

      

3.977.519  

      

4.136.620  

      

4.302.085  

         

4.474.168  

      

4.653.135  

      

4.839.260  

      

5.032.831  

         

5.234.144  

c.- economii de costuri pentru 

operatorul reţelei de apă potabilă  

  

      
         

600.000  

         

618.000  

         

636.540  

         

655.636  

         

675.305  

         

695.564  

         

716.431  

             

737.924  

         

760.062  

         

782.864  

         

806.350  

             

830.540  

Total intrari 
  

           

480.000  

           

960.000  

           

480.000  

     

7.403.691  

     

7.673.215  

      

7.950.842  

      

8.236.845  

      

8.514.816  

      

8.801.441  

      

9.097.018  

         

9.295.549  

      

9.605.728  

      

9.925.135  

   

10.269.513  

       

10.631.105  

Iesiri 
  

                              

Costuri cu investitia 0.79 

     

10.928.039  

     

30.910.091  

       

8.965.641  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                         

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                        

-    

Costuri operationale 0.82 

                      

-    

                      

-    

                      

-    

         

311.452  

         

316.372  

         

321.395  

         

326.524  

         

331.760  

         

337.108  

         

342.570  

             

348.149  

         

353.848  

         

359.670  

         

365.618  

             

371.696  

Costuri socio economice din 

care :   

                      

-    

               

5.000  

               

5.050  

              

5.101  

              

5.152  

              

5.203  

              

5.255  

              

5.308  

              

5.361  

              

5.414  

                  

5.468  

              

5.523  

              

5.578  

              

5.634  

                 

5.690  

Costul specific cu colectarea 

deseurilor   
  

               

5.000  

               

5.050  

              

5.101  

              

5.152  

              

5.203  

              

5.255  

              

5.308  

              

5.361  

              

5.414  

                  

5.468  

              

5.523  

              

5.578  

              

5.634  

                 

5.690  

Total iesiri   

     

10.928.039  

     

30.915.091  

       

8.970.691  

         

316.553  

         

321.524  

         

326.598  

         

331.779  

         

337.068  

         

342.469  

         

347.985  

             

353.618  

         

359.371  

         

365.248  

         

371.253  

             

377.387  

Fluxuri financiare nete    

  

(10.448.039) 

  

(29.955.091) 

     

(8.490.691) 

     

7.087.138  

     

7.351.691  

      

7.624.244  

      

7.905.067  

      

8.177.748  

      

8.458.972  

      

8.749.034  

         

8.941.932  

      

9.246.357  

      

9.559.887  

      

9.898.260  

       

10.253.718  

Rata de actualizare   
  5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de actualizare   
  

             

0.9524  

             

0.9070  

           

0.8638  

           

0.8227  

            

0.7835  

            

0.7462  

            

0.7107  

            

0.6768  

            

0.6446  

               

0.6139  

            

0.5847  

            

0.5568  

            

0.5303  

               

0.5051  

Fluxuri financiare actualizate   

  

(10.448.039) 

  

(28.528.658) 

     

(7.701.307) 

     

6.122.136  

     

6.048.255  

      

5.973.795  

      

5.898.883  

      

5.811.773  

      

5.725.365  

      

5.639.705  

         

5.489.570  

      

5.406.153  

      

5.323.303  

      

5.249.259  

         

5.178.824  
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Fluxuri financiare /ani 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Intrari                               

Venituri operationale  
      2.657.606        2.710.758        2.764.974  

      
2.820.273  

      
2.876.679  

         
2.934.212  

      
2.992.896  

      
3.052.754  

      
3.113.809  

      
3.176.086  

      3.239.607  
     

3.304.399  
     

3.370.487  
     

3.437.897  
     3.506.655  

Beneficii socio-economice din care 
      8.346.257        8.608.401        8.900.017  

      

9.182.017  

      

9.494.809  

         

9.453.291  

      

9.378.985  

      

9.698.864  

   

10.044.494  

   

10.388.828  
   10.760.812  

     

9.564.185  

     

9.934.911  

   

10.320.110  
   10.720.352  

 a.- venituri salariale suplimentare 
pentru forţa de muncă implicată pe 

perioada execuţiei 

2.047.291 2.066.031 2.104.763 2.124.029 2.163.849 1.838.721 1.469.749 1.483.473 1.511.009 1.524.840 1.553.426     

Forţa de muncă                                

Salariul                               

Perioada de angajare (luni)                               

b.- beneficii suplimentare pentru 

consumatori ca urmare a 
economiilor de cheltuieli pentru 

accesul la apa potabilă  

      5.443.510        5.661.250        5.887.700  
      

6.123.208  
      

6.368.136  
         

6.622.862  
      

6.887.776  
      

7.163.287  
      

7.449.819  
      

7.747.811  
      8.057.724  

     
8.380.033  

     
8.715.234  

     
9.063.844  

     9.426.397  

c.- economii de costuri pentru 

operatorul reţelei de apă potabilă  
         855.457           881.120           907.554  

         

934.780  

         

962.824  

             

991.709  

      

1.021.460  

      

1.052.104  

      

1.083.667  

      

1.116.177  
      1.149.662  

     

1.184.152  

     

1.219.676  

     

1.256.267  
     1.293.955  

Total intrari    11.003.863     11.319.160     11.664.990     12.002.290  
   

12.371.488  

       

12.387.503  

   

12.371.881  

   

12.751.618  

   

13.158.304  

   

13.564.914  
   14.000.419  

   

12.868.584  

   

13.305.398  

   

13.758.007  
   14.227.007  

Iesiri                               

Costuri cu investitia 
                     -                         -          5.300.000  

                     

-    

                     

-    

                         

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    
                     -    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Costuri operationale 
         377.952           384.347           390.884  

         
401.556  

         
412.499  

             
420.879  

         
429.429  

         
438.153  

         
447.053  

         
456.134  

         465.399  
         

322.660  
         

330.783  
         

339.086  
         

347.574  

Costuri socio economice din care : 

              
5.747  

              
5.805  

              
5.863  

              
5.922  

              
5.981  

                  
6.041  

              
6.101  

              
6.162  

              
6.224  

              
6.286  

              6.349  
              

6.412  
              

6.476  
              

6.541  
              

6.606  

Costul specific cu colectarea 
deseurilor 

              

5.747  

              

5.805  

              

5.863  

              

5.922  

              

5.981  

                  

6.041  

              

6.101  

              

6.162  

              

6.224  

              

6.286  
              6.349  

              

6.412  

              

6.476  

              

6.541  

              

6.606  

Total iesiri 
         383.699           390.151        5.696.746  

         

407.478  

         

418.480  

             

426.920  

         

435.530  

         

444.315  

         

453.277  

         

462.420  
         471.748  

         

329.072  

         

337.259  

         

345.627  

         

354.180  

Fluxuri financiare nete  
   10.620.164     10.929.008        5.968.244     11.594.813  

   

11.953.008  

       

11.960.584  

   

11.936.351  

   

12.307.303  

   

12.705.027  

   

13.102.494  
   13.528.671  

   

12.539.512  

   

12.968.139  

   

13.412.380  
   13.872.827  

Rata de actualizare 
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de actualizare 

            
0.4810  

            
0.4581  

            
0.4363  

            
0.4155  

            
0.3957  

               
0.3769  

            
0.3589  

            
0.3418  

            
0.3256  

            
0.3101  

            0.2953  
           

0.2812  
           

0.2678  
           

0.2551  
           

0.2429  

Fluxuri financiare actualizate 
      5.108.480        5.006.705        2.603.925  

      
4.817.884  

      
4.730.211  

         
4.507.818  

      
4.284.462  

      
4.207.250  

      
4.136.392  

      
4.062.663  

      3.995.054  
     

3.526.111  
     

3.472.868  
     

3.421.498  
     3.369.710  

ENPV 82.440.047 

ERR 9,46% 
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6.2.5. Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate se realizează pentru a cuantifica sensibilitatea proiectului la 

modificările ce pot apărea pe parcursul perioadei de execuţie şi a celei de exploatare. Având 

în vedere durata mare a exploatării viitorului obiectiv de investiţie trebuie identificate 

variabilele critice şi să cuantificăm cât de sensibil este proiectul la modificarea acestora. 

Variabilele critice ca pot să intervină sunt: 

 costul cu investiţia – estimăm că se pot înregistra economii faţă de sumele precizate 

în mediul cert sau, dimpotrivă, anumite achiziţii să fie mai costisitoare decât am 

estimat iniţial; intervalul de variaţie al variabilei este stabilit la (-10%; +10%); 

 costurile cu energia electrică – având în vedere nivelul relativ ridicat al acestora, am 

stabilit un interval de variaţie înre -15% şi  +15%; 

 preţul la alimentarea cu apă – pentru care am stabilit acelaşi interval de variaţie ca şi 

pentru cheltuielile operaţionale. 

În tabelele următoare sunt prezentate extrase din analiza de senzitivitate pentru venitul net 

actualizat financiar (FNPV sau VNAF) şi pentru rata internă de rentabilitate economică 

(RIRE sau ERR). 

Tabelul nr. 22 Extras din analiza de senzitivitate (FNPV-VNAF) 

Variabilă/ 

Modificări(procente) 
-15 -10 -5 0 5 10 15 

Costul cu investiţia  -47749689 -47.260.734 -48.264.379 -48.779.069 -49.293.659  

Costurile cu energia 

electrica 
-46511223 -46692334 -47033054 -48.264.379 -49.557.471 -49.815.878 -50.075.885 

Preţul la alimentarea 

cu apă 
-47235315 -47.672.311 -47.989.133 -48.264.379 -49.505.404 -49.717.044 -49.928.685 

 

Tabelul nr. 23 Extras din analiza de senzitivitate (RIRE) 

Variabilă/ 

Modificări(procente) 
-15 -10 -5 0 5 10 15 

Costul cu investiţia  10,28 10,11 9,46 8,86 8,69  

Costurile cu energia electrica 10,90 10,71 10,48 9,46 8,31 8,12 8,06 

Preţul la alimentarea cu apă 10,64 10,45 10,22 9,46 8,10 8,06 8,02 

 

În urma analizei de senzitivitate efectuate se desprind următoarele concluzii: 

 proiectul este mai puţin sensibil în raport cu  creşterea sau reducerea costurilor 

investiţionale. O creştere de 10% a investiţiei iniţiale venitul net actualizat financiar 

scade cu doar 3%. 
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 sensibilitatea cea mai ridicată a proiectului este cea faţă de costurile cu energia 

electrică, unele dintre cele mai importante ca pondere în costurile de exploatare. La o 

reducere de 15%  cheltuielilor cu energia electrică rata internă de rentabilitate 

economică scade cu cu aproape 14 %. 

 o sensibilitate relativ  ridicată a proiectului de investiţii se constată şi în raport cu  

preţul practicat în alimentarea cu apă potabilă. Creşterea preţului pentru alimentarea cu 

apă potabilă afectează puternic rata internă de rentabilitate economică a proiectului de 

investiţii. 

În urma analizei de senzitivitate se observă că variabila critică la care proiectul de investiţii 

prezintă o sensibilitate mai ridicată este costul energiei electrice. 

 

6.2.6. Analiza de risc  

Pentru proiectul de investiţii s-a efectuat o analiză cantitativă a riscurilor luând în considerare 

mai multe variabile: costul investiţiei, costurile operaţionale şi veniturile operaţionale. Au 

fost studiate scenariile prezentate în tabelul următor. 

Tabelul nr.24 – Scenarii pentru variabilele cheie 

Scenarii 

Variabilele cheie 

Costurile 

investiţionale 

Costurile 

operaţionale 
Veniturile 

Scenariul optimist 1  -10% -10% -10% 

Scenariul optimist 2 -5% -5% -5% 

Scenariul de bază  0% 0% 0% 

Scenariul pesimist 1  5% 5% 5% 

Scenariul optimist 2 10% 10% 10% 

 

Probabilităţile pentru fiecare scenariu sunt prezentate în tabelul următor.  

Tabelul nr.25 – Probabilităţi pentru scenariile analizate 

Scenarii 

Variabilele cheie 

Costurile 

investiţionale 

Costurile 

operaţionale 
Veniturile 

Scenariul optimist 1  1% 2% 2% 

Scenariul optimist 2 3% 5% 3% 

Scenariul de bază  70% 70% 85% 
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Scenariul pesimist 1  19% 15% 7% 

Scenariul optimist 2 7% 8% 3% 

Total 100% 100% 100% 

 

Tabelul următor prezintă o distribuţia probabilităţilor pentru venitul net actualizat financiar. 

Tabelul  nr. 26 – Distribuţia probabilităţilor 

 Probabilitate 

VNAF< Scenariul de bază 28% 

Scenariul de bază< VNAF < 0 72% 

VNAF > Scenariul de bază 0% 

 

În urma analizei de risc se poate observa că nici un scenariu, oricât de optimist ar fi nu va 

conduce la un venit net actualizat pozitiv.  Probabilitatea cea mai mare o are obţinerea unui 

VNAF negativ, dar mai mare decât în scenariul de bază luat în considerare.  

 

6.2.7. Concluzii 

 

Ca urmare a analizei financiare, a analizei economice şi a analizei de senzitivitate şi risc se 

recomandă implementarea variantei cu proiect. Aceasta nu conduce la fluxuri actualizate 

pozitive în cazul analizei financiare, care de altfel nu interesează foarte mult, întrucât este 

vorba de o investiţie publică. Proiectul prezintă un venit net actualizat economic ridicat şi o 

rată a rentabilităţii economice care reflectă aportul său din punct de vedere socio – economic. 

Proiectul nu are variabile cheie în raport cu care să prezintă o sensibilitate foarte ridicată. În 

urma analizelor specifice s-a variabila la care proiectul este cel mai sensibil este reprezentată 

de costurile cu energia electrică. În toate scenariile analizei de risc venitul net actualizat 

financiar rămâne negativ, dar probabilitatea cea mai ridicată este ca el să depăşească valorile 

din scenariul de bază. 
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6.3. Studiu de cazprivind o investiţie în construcţia unei clădiri ca sediu al unui Institut 

de cercetare al unei universităţi 

6.3.1. Identificarea investiţiei, definirea obiectivelor şi stabilirea perioadei de referinţă 

 

În acest studiu de caz se va prezenta analiza cost – beneficiu specifică construcţiei unei 

clădiri moderne care să se constituie sediu al unui institut de cercetare în domeniul mediului 

și dezvoltării durabile al unei universităţi de profil economic, cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile. Proiectul a fost realizat pe principiul flexibilităţii şi multifuncţionalităţii, 

ceea ce asigură adaptarea laboratoarelor propuse a fi realizate în cadrul viitorului institut. 

Investitia de capital este formata din totalitatea costurilor de constructii, proiectare, avize, 

achizitie de teren, valoare reziduala, costuri de intretinere. Aceste valori sunt repartizate pe 

intreaga durata de viata a proiectului.  

Este recomandată o abordare globală a costurilor implicate de dezvoltarea proiectului pe 

intreaga durată de previziune. Viziunea asupra proiectului trebuie sa ţină seama şi de 

costurile operaţionale implicate de dezvoltarea proiectului.  

Suprafaţa totală desfăşurată a construcţiei este de 6.503,5 mp, în condiţiile unei suprafeţe 

construite de 650 mp şi a unei suprafeţe de teren disponibile de 978 mp. Corpul de clădire 

veche dispune de un regim de înălţime D+P+3E, iar clădirea nouă va dispune de un regim de 

înălţime de 3S+P+7E. 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 53.361.378 lei.  

Componentele majore ale proiectului de investiţii sunt prezentate în tabelul nr. 1. după cum 

urmează: 

Tabelul nr. 1 Centralizatorul investiţiei 

Cod Denumire cheltuială 
Valoare 

cheltuială 

Valoare 

eligibilă 

Valoare 

neeligibil

ă 

Intensita

tea 

interven

ţiei 

publice 

Valoarea 

asistenţei  

financiare 

nerambursabile 

1 2 3 4 5 6 7 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE 

1.  Cheltuieli pentru  -  -      - 
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achiziţia de teren* 

2.  
Cheltuieli pentru 

amenajarea terenului 
- -   - 

3.  

Cheltuieli pentru 

amenajarea terenului 

pentru protecţia 

mediului 

4.910 4.910   4.910 

4.  
Cheltuieli pentru 

asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului 

646.809 646.809   646.809 

5.  
Cheltuieli pentru 

proiectare 
840.224 840.224   840.224 

6.  

Cheltuieli cu 

organizarea 

procedurilor de 

achiziţie publică  

   16.368    16.368   16.368 

7.  
Cheltuieli pentru 

consultanţă şi 

expertiză 

272.800 272.800   272.800 

8.  
Cheltuieli pentru 

asistenţă tehnică 
409.200 409.200   409.200 

9.  
Cheltuieli pentru 

construcţii şi instalaţii  
30.561.238 30.561.238   30.561.238 

10.  
Cheltuieli pentru 

montaj utilaje 

tehnologice 

1.009.360 1.009.360   1.009.360 

11.  
Cheltuieli pentru 

achiziţia de instalaţii şi 

utilaje  

1.091.200 1.091.200   1.091.200 

12.  
Cheltuieli pentru 

organizarea de şantier 
1.092.454 1.092.454   1.092.454 

13.  
Cheltuieli pentru plata  

cotelor legale 
258.443 258.443   258.443 

14.  

Cheltuieli diverse şi 

neprevăzute pentru 

proiectele de 

infrastructură* 

2.558.469 2.558.469   2.558.469 

15.  
Cheltuieli pentru darea 

în exploatare 
- -   - 

16.  
Cheltuieli pentru 

achiziţionarea de 

clădiri şi spaţii 

- -   - 
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17.  

Cheltuieli pentru 

închirieri de 

echipamente şi utilaje, 

altele decât pentru CD 

- -   - 

18.  
Cheltuieli pentru dotări 

(mijloace fixe sau 

obiecte de inventar) 

10,787,337 10,787,337   10,787,337 

19.  
Cheltuieli pentru 

achiziţia de  active fixe 

necorporale 

2,292,066 2,292,066   2,292,066 

20.  
Cheltuieli de informare 

şi publicitate pentru 

proiect 

40.500 40.500   40.500 

21.  
Cheltuieli aferente 

managementului de 

proiect* 

980.000 

 

980.000 
  980.000 

TOTAL CHELTUIELI 

ELIGIBILE DIRECTE 

52.861.378 52.861.378   52.861.378 

CHELTUIELI ELIGIBILE INDIRECTE 

 
Cheltuieli generale de 

administraţie* 
500.000 

 
   

TOTAL PARŢIAL  53.361.378     

CHELTUIELI  INTEGRAL  NEELIGIBILE 

1 
Taxa pe valoarea 

adăugată 
  

 
      

2 Cheltuiala 1          

3 Cheltuiala 2          

… ……………..          

TOTAL CHELTUIELI 

NEELIGIBILE 
  

 
  

TOTAL GENERAL 53.361.378 53.361.378 

(Valoar

e 

neeligibi

lă 

totală) 

 53.361.378 

 

Obiectivele proiectului vizează obținerea de beneficii importante legate, pe de o parte, de 

creșterea numărului de studenți ce vor frecventa cursurile universităţii, atât din sistemul 
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național de educație cât și de pe plan internațional, precum și de facilitarea accesului la reţele 

europene de cercetare şi la alte reţele de cercetare, prin intermediul cărora se pot atrage 

fonduri considerabile, se pot realiza cercetări de mare complexitate, se pot obţine rezultate de 

valoare ştiinţifică şi implicit se va putea realiza transferul de cunoștințe către potenţialii 

beneficiari.  

Institutul propus și laboratoarele de cercetare ce se vor realiza prin proiect sunt similare, din 

punct de vedere al gradului de noutate, cu cele din ţările cu bogată tradiţie în domeniul 

economic. Elementul principal al acestui proiect este legat de faptul că va permite crearea și 

dezvoltarea unui sistem de cercetare modern, bazat pe o infrastructură de cercetare care să 

permită participarea la proiectele majore derulate în cadrul unor reţele complexe de cercetare 

internaționale. 

Perspectiva integrării în aceste tipuri de reţele va avea un şi impact semnificativ din punct de 

vedere economic, atât la nivelul universităţii, cât şi la nivelul întregii societății. 

Orizontul de timp 

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilității proiectului de investiţii, este necesară 

previzionarea evoluţiei intrărilor şi ieşirilor aferente acestuia pe termen lung. În ceea ce 

priveşte proiectele din domeniul educațional și de cercetare-dezvoltare, UE recomandă un 

orizont de timp de 10-15 de ani. Având în vedere contextul actual al economiei naţionale şi 

influenţa evoluţiei la nivel macroeconomic asupra previziunilor pe termen lung, s-a luat în 

considerare pentru proiect un orizont de timp total de 12 ani, din care primii 2 ani sunt de 

implementare ai proiectului, iar următorii 10 de ani reprezintă perioada de exploatare.  

Perioada aceasta a fost considerată corespunzătoare pentru condiţiile economice actuale şi 

caracteristicile proiectului, orientat pe activitatea de cercetare complexă. 
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6.3.2. Analiza opţiunilor 

 

Analiza financiară are rolul de a furniza informaţii cu privire la fluxurile de intrări şi ieşiri, 

structura veniturilor şi cheltuielilor necesare implementării proiectului dar şi de-a lungul 

perioadei previzionate, în vederea determinării durabilităţii financiare.  

Modelul teoretic utilizat este modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) 

care cuantifică diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile generate de proiect pe durata sa de 

funcţionare, ajustând această diferenţă cu un factor de actualizare, operaţiune necesară pentru 

a “aduce” o valoare viitoare în prezent. În această metodă, fluxurile non-monetare, cum ar fi 

amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în considerare. 

Analiza financiară îşi propune să surprindă impactul global al proiectului prin estimarea 

reducerilor înregistrate la nivelul diferitelor capitole de costuri şi a plusului de venituri. In 

cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală. 

Pentru proiectul de investiții destinat institutului de cercetare în domeniul mediului şi 

dezvoltării durabile s-au luat în considerare trei alternative: 

1. alternativa zero (varianta fără investiție) 

In scopul îndeplinirii obiectivului proiectului propus, alternativa zero sau varianta fără 

investiție reprezintă acea opțiune în care se utilizează spațiile și dotările existente ale 

universităţii, nu se realizează nici o investiție de tipul reînnoirii, îmbunătățirii sau creării de 

spații pentru cercetare sau achiziționării de echipamente noi. Actuala infrastructură este în 

parte învechită și depășită moral din punct de vedere al funcționalităților unei universități 

moderne. Această opțiune nu asigură îndeplinirea obiectivului de performanță stabilit de 

universitate. 

2. alternativa medie (varianta cu investiție medie) 

Alternativa medie sau varianta cu investiție medie presupune îmbunătățirea parțială a 

echipamentelor și infrastructurii prin reparații ale echipamentelor sau achiziționarea anumitor 

echipamente, precum și amenajări provizorii ale spațiilor dedicate cercetării-dezvoltării. 
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Nici această opțiune nu asigură îndeplinirea obiectivului proiectului de investiții deoarece 

infrastructura care se va îmbunătăți parțial nu poate să suporte dezvoltarea temelor de 

cercetare propuse. 

3. alternativa maximă (varianta cu investiție maximă). 

Alternativa maximă sau varianta cu investiție maximă propune construcția unei clădirii cu 

spații destinate cercetării (laboratoare de cercetare) și spații administrative suport pentru 

cercetare. Această opțiune este singura care asigură obținerea rezultatelor dorite prin 

implementarea proiectului de investiții. 

În concluzie, varianta selectată în urma analizării alternativelor este cea cu investiție maximă. 

Alternativa adoptată pentru amplasarea spațiilor moderne pentru învățământ și cercetare este 

cea care susține cel mai bine realizarea obiectivelor proiectului atât din punct de vedere 

tehnic, cât și financiar. 

La alegerea amplasamentului viitorului institut s-au avut în vedere următoarele: 

- situarea în cadrul localității în vecinătatea unui nod important din cadrul reţelei stradale 

majore şi legatura cu zonele urbane; 

- situaţia juridică, tehnică şi economică a terenului; 

- existența restricțiilor constructive şi a condiționărilor din studiile de urbanism aprobate; 

- asigurarea accesului auto şi pietonal în incintă; 

- asigurarea unui număr corespunzător de locuri de parcare pentru autovehicule; 

- asigurarea utilităţilor (apă, canal, gaze). 

La alegerea soluţiei constructive au fost avute în vedere următoarele: 

- compartimentări pentru laboratoarele de cercetare: 

- flexibilitatea funcţională prin alegerea sistemului constructiv din panouri autoportante; 

- instalaţii: prevederea de instalaţii de automatizare, atât la funcţionarea instalaţiilor 

de producere şi distribuţie a energiei termice, cât şi la cele de ventilare și climatizare va 

conduce la consumuri raţionale de energie şi un microclimat optim pentru ocupanţi. 

Analiza multicriterială a alternativelor optime de amplasament s-a efectuat înainte de 

alegerea soluției prezentate şi a avut în vedere următoarele categorii: 

 Parametrii tehnici: 
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- sisteme de utilitate publică (apă, canalizare, energie electrică, gaze); 

- sisteme de transport (rutiere, căi ferate, aeriene); 

- sisteme de comunicații individuale şi colective; 

- sisteme urbane şi modificări în structura acesteia. 

 Parametrii economici: 

- dotări, servicii; 

- numărul de studenți, evoluția demografică; 

- relații sociale, tendințe de evoluție a populației; 

- economie. 

 Parametrii de mediu: 

- analiza mediului înconjurător; 

- utilizarea resurselor; 

- utilizarea terenului, peisajului. 

 Factorul uman: 

- necesități psihologice; 

- siguranța vieții şi a bunurilor; 

- nivel de cunoștințe, profesionalism. 

 Legalitate. 

La analiza soluției constructive a obiectivului s-a avut în vedere îndeplinirea celor 6 cerinţe 

de calitate stabilite de legislația tehnică în construcții: 

A. Rezistență şi stabilitate; 

B. Siguranță la foc; 

C. Siguranţă în exploatare; 

D. Izolația termică, hidrofugă şi economia de energie; 

E. Protecția împotriva zgomotului; 

F. Igiena, sănătatea oamenilor și protecția mediului. 



131 

 

Prin realizarea institutului se completează activitatea universităţii, spațiul nou creat fiind o 

infrastructură de cercetare la standarde europene. 

Pentru a evidenţia că alternativa aleasă în vederea realizării investiţiei este optimă, s-a 

procedat la o analiză multicriterială pe baza a 4 criterii considerate cele mai relevante pentru 

demonstrarea oportunităţii proiectului:  

1. costuri de realizare; 

2. expertiza personalului implicat; 

3. acces facil; 

4. oportunităţi egale.  

Pentru comparaţie s-au luat în considerare două alternative, după cum urmează:  

a. funcţionarea universităţii cu proiect; 

b. funcţionarea universităţii fară proiect,  

Rezultatele sunt prezentate în tabelul următor: 

 Tabelul nr. 2. Analiză multicriterială pentru selecţia variantei de funcţionare  

Specificaţie 
Costuri de 

realizare 

Expertiza 

personalului 

implicat 

Acces 

facil 

Oportunităţi 

egale Total 

Pondere 20% 30% 10% 40% 

Funcţionarea universităţii în 

varianta cu proiectul propus 

Punctaj 

3 4 3 3 3,3 

Funcţionarea universităţii în 

varianta fără proiect 
4 4 2 2 3,0 

 

Punctele acordate pentru fiecare criteriu în parte au fost de 4 pentru un punctaj maxim şi de 0 

pentru un punctaj minim. Punctele s-au acordat ţinându-se cont de caracteristicile particulare 

ale obiectivului propus. Din analiza alternativelor propuse se observă că varianta de 

funcţionare a universităţii cu sprijinul spațiilor nou create în cadrul institutului constituie 

soluţia optimă de continuare şi dezvoltare a activităţii de educație și cercetare pe plan 

naţional şi internaţional. În cele ce urmează, vom fundamenta analiza financiară pentru 
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această alternativă de realizare a proiectului, din care vor rezulta principalii indicatori de 

performanţă financiară, în vederea adoptării deciziei de investiţii. 
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6.3.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară 

 

În cadrul analizei financiare, au fost cuantificate veniturile și costurile înregistrate prin 

implementarea și exploatarea proiectului în varianta optimă, ceea ce a condus la previziunea 

fluxurilor financiare marginale, în varianta cu proiect față de varianta fără proiect. Au fost 

determinate astfel fluxurile financiare previzionate, care vor fi exprimate în termeni nominali 

(ceea ce înseamnă că se va lua în calcul impactul inflației previzionate).  

În practică se pot utiliza atât valori nominale cât şi valori reale (preţuri constante) pentru 

exprimarea beneficiilor si costurilor. Regula care trebuie urmarită: „Daca beneficiile şi 

costurile sunt exprimate în valori nominale, analistul va trebui să utilizeze o rată de 

actualizare nominală, iar dacă beneficiile şi costurile sunt măsurate în valori reale, va utiliza 

o rată reală de actualizare”. Ambele metode vor conduce la acelaşi rezultat3. 

Pentru a transforma beneficiile şi costurile viitoare din valori nominale în valori reale, se va 

utiliza formula de calcul a valorii actuale, iar valorile obţinute vor fi actualizate la o rată m – 

unde m este rata aşteptată a inflaţiei pentru durata de viaţă a întregului proiect.  

 
m

mi
r






1
 

unde, r = rata reală; i = rata nominală a dobânzii; m = rata aşteptată a inflaţiei. 

Alți factori importanți de care s-a ținut cont în evaluarea alternativelor la actualul proiect 

sunt: 

- rata inflației; 

- rata de creștere economică;  

- rata creșterii salariilor; 

- rata creșterii diverselor costuri specifice.  

Rata inflației a fost analizată în contextul economic la scară națională la nivelul ultimilor ani 

și a contribuit la previzionarea costurilor și veniturilor cu un procent din totalul acestora.  

                                                 
3 Sursa: Analiza cost-beneficiu – concepte şi practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. 

Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Ediţia a II-a 
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Rata creșterii economice la nivelul întregii țări, cât și la nivel european, a fost un important 

factor care a influențat în principal previzionarea veniturilor și a cheltuielilor, întrucât 

proiectul are ca scop consolidarea poziției pe piața europeană în domeniu.  

Conform Devizului General întocmit în faza de proiectare și a datelor din listele cu detalierea 

pe tipuri de costuri, costul cu investiția este de 53.361.378 lei, inclusiv TVA.  

Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului nu poate deduce taxa pe valoarea 

adăugată aferentă achizițiilor din proiect, ceea ce înseamnă că aceasta este suportată de 

solicitant, în calitate de consumator final, fiind inclusă în costuri. De aceea, în fundamentarea 

costurilor în cadrul analizei financiare se vor utiliza valorile inclusiv TVA, care în acest caz 

este un flux de ieșire, ce urmează a fi plătit efectiv. 

Având în vedere caracterul investiției realizate (dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare 

dezvoltare) și faptul că aceasta nu este o investiție din sfera producției, nu sunt necesare 

investiții în capital de lucru; se va considera deci că atât investiția inițială în capital de lucru, 

cât și cea pe parcursul duratei de viață a proiectului sunt ambele egale cu zero. 

Costurile operaționale: 

Având în vedere perioada de exploatare de 10 ani (anii 3-12), estimarea costurilor 

operaționale se va realiza pentru această perioadă. Principalele categorii de costuri 

operaționale generate de exploatarea proiectului sunt reprezentate de:  

 costurile cu salariile (fondul de salarii, la care se adaugă și contribuțiile sociale 

obligatorii datorate de angajator);  

 costurile cu diseminarea rezultatelor științifice rezultate din activitatea de cercetare 

(participarea la conferințe sau workshop-uri naționale sau internaționale, taxele de 

publicare a rezultatelor cercetării, taxele de acces la bazele de date internaționale 

etc.); 

 costurile cu logistica (înlocuirile de echipamente ce se uzează fizic sau moral în 

perioada de exploatare a proiectului); 

 costurile materiale (care includ furnituri de birou, materiale consumabile etc., 

necesare desfășurării în bune condiții a activității în cadrul institutului de cercetare); 

 costurile cu utilitățile; 
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 costurile cu mentenanța și reparațiile necesare (includ cheltuielile legate de 

întreținerea și exploatarea spațiilor de educație și cercetare, a echipamentelor din 

dotare, precum și activitățile conexe, de ordin administrativ). 

Având în vedere tendinţa generală de creştere a salariilor, a preţurilor şi tarifelor pentru 

utilități, materialele de întreținere etc., reflectate de evoluţia pieţei interne, precum și ratele 

de creştere similare din ţările membre ale Uniunii Europene, pentru fundamentarea în 

termeni reali (prețuri constante) a costurilor operaționale, s-a pornit de la evoluția istorică a 

acestor categorii de costuri în cadrul instituției, utilizând în același timp și următoarele 

ipoteze specifice: 

 costurile salariale au fost fundamentate pornind de la numărul de angajați (locuri de 

muncă nou create, precum și locuri de muncă menținute) și salariul mediu pe angajat; 

rata de creștere reală a salariilor a fost considerată mai ridicată în primii 2 ani (5%), 

după care aceasta scade la 3% pentru următorii 3 ani și se stabilizează la nivelul de 

2% pentru ultimii 5 ani ai perioadei de referință;  

 contribuțiile sociale obligatorii includ: contribuția de asigurări sociale, contribuția de 

asigurări sociale de sănătate, contribuția la bugetul asigurărilor de șomaj, contribuția 

pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, contribuția de 

asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și contribuția la Fondul de 

garantare a creanțelor salariale; însumate, aceste contribuții reprezintă 27,75% din 

fondul brut de salarii; 

 costurile cu logistica au ținut cont de faptul că la începutul perioadei de exploatare 

înlocuirile sunt mai puține (rată de creștere de 5% în primii 3 ani), urmând să crească 

progresiv în intensitate pe măsura atingerii perioadei de uzură fizică sau morală, astfel 

că rata de creștere a acestor costuri este de 10% în următorii 2 ani de exploatare și de 

20% în ultimii 5 ani; 

 costurile cu diseminarea rezultatelor au fost fundamentate utilizând o rată anuală de 

creștere a acestora, constantă pe parcursul celor 10 ani, de 2%; 

 costurile materiale vor cunoaște, conform previziunilor realizate, o creștere moderată, 

cu o rată anuală în termeni reali de 2%; 

 costurile cu utilitățile au fost fundamentate pornind de la un nivel mediu al acestora, 

echivalentul în lei a 3 euro/mp construit; ratele de creștere au fost considerate 
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diferențiat, astfel: creșterea este mai accentuată la început (5% în primii 5 ani), având 

în vedere previziunile realizate de organismele naționale cu rol de reglementare în 

domeniul energiei, gazelor naturale etc., dar și tendințele la nivel european și 

regional, urmând să se stabilizeze la o rată de 3% în ultimii 5 ani; 

 costurile cu mentenanța au fost estimate utilizând o rată de creștere anuală, în termeni 

reali, previzionată la un nivel constant pentru întreaga perioadă, de 1%. 

Pentru transformarea în prețuri curente (termeni nominali) a costurilor operaționale estimate 

în prima etapă în termeni reali, s-a utilizat o rată anuală estimată a inflației de 3% pentru 

întreaga perioadă de referință, având în vedere previziunile macroeconomice realizate pentru 

anii următori. 

Sinteza costurilor, atât a celor cu investiția, cât și a celor operaționale, este prezentată în 

Tabelul nr.3: 

Tabelul nr. 3 Costurile cu investiția și costurile operaționale (lei) 

CATEGORII DE COST  /  ANI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COST TOTAL CU INVESTIȚIA 34.684.896 18.676.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTURI OPERAȚIONALE

Costuri salariale (fără contribuții sociale) 4950000 5.197.500 5.457.375 5.621.096 5.789.729 5.963.421 6.082.689 6.204.343 6.328.430 6.454.999 6.584.099

Rata de creștere a costurilor salariale (termeni reali) 5% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%

Contribuții sociale 1.442.306 1.514.422 1.559.854 1.606.650 1.654.849 1.687.946 1.721.705 1.756.139 1.791.262 1.827.087

Costurile salariale (inclusiv contribuții sociale) 6.639.806 6.971.797 7.180.950 7.396.379 7.618.270 7.770.636 7.926.048 8.084.569 8.246.261 8.411.186

Rata de creștere a costurilor cu logistica (termeni reali) 5% 5% 5% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 20%

Costurile cu logistica (înlocuiri de echipamente) 1.307.222 1.372.583 1.441.213 1.585.334 1.743.867 2.092.641 2.511.169 3.013.403 3.616.083 4.339.300

Rata de creștere a costurilor cu diseminarea (termeni reali) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Costurile cu diseminarea rezultatelor 1.210.000 1.234.200 1.258.884 1.284.062 1.309.743 1.335.938 1.362.657 1.389.910 1.417.708 1.446.062

Rata de creștere a costurilor materiale (termeni reali) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Costurile materiale 363.000 370.260 377.665 385.219 392.923 400.781 408.797 416.973 425.312 433.819

Rata de creștere a costurilor cu utilitățile (termeni reali) 5% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3%

Costurile cu utilitățile 1.030.075 1.081.579 1.135.658 1.192.441 1.252.063 1.289.625 1.328.313 1.368.163 1.409.208 1.451.484

Rata anuală de creștere a costurilor cu mentenanța 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Costurile de mentenanță / reparații (termeni reali) 1.067.228 1.077.900 1.088.679 1.099.566 1.110.561 1.121.667 1.132.884 1.144.212 1.155.655 1.167.211 1.178.883

Total costuri operaționale (termeni reali) 11.628.004 12.119.098 12.493.936 12.953.995 13.438.533 14.022.504 14.681.197 15.428.672 16.281.783 17.260.734

Rata estimată a inflației (%/an) 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Indicele ratei inflației (%) 103,0% 106,1% 109,3% 112,6% 115,9% 119,4% 123,0% 126,7% 130,5% 134,4%

Total costuri operaționale (termeni nominali) 11.976.844 12.857.151 13.652.461 14.579.836 15.578.943 16.743.603 18.056.020 19.544.580 21.244.034 23.196.982  

 

În cadrul analizei financiare au fost de asemenea cuantificate și veniturile generate de 

infrastructura de cercetare creată, cu impact semnificativ asupra universităţii. 
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Beneficiile principale aduse de acest proiect vor fi legate de: 

 Posibilitatea realizării unor activităţi de cercetare complexe pe domeniul mediului și 

dezvoltării durabile. Facilităţile create vor permite participarea la proiectele 

internaţionale de cercetare, domeniul mediului fiind considerat unul de maximă 

importanţă, prin acest proiect vizibilitatea internațională a universităţii va 

creşteconsiderabil. 

 Îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de învățământ universitar pentru studenții, 

masteranzii şi doctoranzii universităţii, cu efect direct asupra creșterii numărului 

acestora. 

Pentru fundamentarea veniturilor au fost luate în considerare beneficiile cuantificabile 

monetar, generate de implementarea proiectului.  

Din analiza tuturor activităţilor propuse a se desfăşura după finalizarea proiectului, au fost 

selectate doar unele, considerate aducătoare de venituri directe la nivelul universităţii, şi 

anume:  

- activităţi de cercetare –dezvoltare în baza infrastructurii nou create (proiecte de 

cercetare subvenționate de la bugetul de stat, parteneriate public-privat etc.);  

- prestarea de noi servicii de consultanţă pentru partenerii din mediul academic şi mediul 

nonacademic (studii în domeniul mediului și dezvoltării durabile realizate pentru 

parteneri sau mediul de afaceri, prestări de servicii din aceeași sferă de activitate către 

terți);  

- realizarea de cursuri de pregătire, specializare de tip postuniversitar, activități de 

instruire la ciclurile de masterat și doctorat pentru studenții români, dar și pentru 

studenții străini. 

Veniturile din cercetare au fost estimate pornind de la datele istorice înregistrate de 

universitate în anii anteriori, având însă în vedere și previziunile pentru perioada următoare, 

aceasta fiind universitate de cercetare avansată și educație, cu o strategie bine conturată în 

domeniul cercetării. 

Ca ipoteză în estimarea veniturilor, s-a utilizat o rată de creștere în termeni reali de 10% în 

primii 2 ani (considerând demararea exploatării noii infrastructuri de cercetare, care 

reprezintă o diferență semnificativă față de cea existentă în momentul de față), urmând ca 

aceasta să descrească progresiv, pe măsura exploatării la un nivel tot mai ridicat de la un an 

la altul (8% în al treilea an, 5% în următorii 2 și 3% în ultimii 5 ani ai perioadei). Pentru 

transformarea în prețuri curente s-a utilizat aceeași rată previzionată a inflației de 3% anual. 
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Sinteza veniturilor, exprimate atât în termeni reali, cât și în termeni nominali, este prezentată 

în Tabelul nr. 4: 

 

Tabelul nr. 4 Veniturile operaționale ale proiectului (lei) 

CATEGORII DE VENITURI  /  ANI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Venituri din cercetare 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.374.800 15.093.540 15.848.217 16.640.628 17.139.847 17.654.042 18.183.663 18.729.173

Rată creștere venituri din cercetare (termeni reali) 10% 10% 8% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3%

Total venituri din cercetare (termeni reali) 12.100.000 13.310.000 14.374.800 15.093.540 15.848.217 16.640.628 17.139.847 17.654.042 18.183.663 18.729.173

Rata estimată a inflației (%/an) 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Indicele ratei inflației (%) 103,0% 106,1% 109,3% 112,6% 115,9% 119,4% 123,0% 126,7% 130,5% 134,4%

Total venituri din cercetare (termeni nominali) 12.463.000 14.120.579 15.707.732 16.987.912 18.372.427 19.869.780 21.079.849 22.363.612 23.725.556 25.170.443

Valoarea reziduală (VR) 2.668.069

Total venituri din cercetare (inclusiv VR) 12.463.000 14.120.579 15.707.732 16.987.912 18.372.427 19.869.780 21.079.849 22.363.612 23.725.556 27.838.512  

Structura de finanțare a investiției poate avea un impact major asupra sustenabilității și 

profitabilității financiare a proiectului. Proiectul va fi finanțat în totalitate din fonduri 

nerambursabile, nefiind implicate surse proprii. 

Înainte de a determina indicatorii principali de eficiență financiară a investiției propuse, se va 

verifica sustenabilitatea ei financiară. Se vor pune în balanță totalul intrărilor de fluxuri 

financiare (constituite din surse de finanțare și venituri) cu totalul ieșirilor de fluxuri 

financiare (formate din costurile cu investiția și costurile operaționale).  

Fluxul de numerar (cash-flow) trebuie să demonstreze sustenabilitatea financiară, care constă 

în aceea că proiectul nu este supus riscului de a rămâne fără disponibilităţi de numerar. 

Solvabilitatea şi viabilitatea sunt asigurate dacă rezultatul cumulat al fluxului net de numerar 

este pozitiv pe perioada întregului orizont de timp. În cazul în care condiţia de sustenabilitate 

financiară nu este îndeplinită (rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este negativ), se 

procedează la revizuirea planului financiar ţinând cont de nivelul de suportabilitate şi 

disponibilitate al grupului ţintă vizat de proiect. Determinarea fluxului financiar net anual, 

precum și a fluxului financiar cumulat, este ilustrată în Tabelul nr. 5:  

 

 

 

 

 



139 

 

Tabelul nr. 5 Sustenabilitatea financiară a investiției (lei) 

FLUXURI FINANCIARE  /  ANI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total resurse financiare 34.684.896 18.676.482

Total venituri 12.463.000 14.120.579 15.707.732 16.987.912 18.372.427 19.869.780 21.079.849 22.363.612 23.725.556 25.170.443

Total intrări de fluxuri financiare 34.684.896 18.676.482 12.463.000 14.120.579 15.707.732 16.987.912 18.372.427 19.869.780 21.079.849 22.363.612 23.725.556 25.170.443

Total costuri cu investiția 34.684.896 18.676.482

Total costuri operaționale 11.976.844 12.857.151 13.652.461 14.579.836 15.578.943 16.743.603 18.056.020 19.544.580 21.244.034 23.196.982

Total ieșiri de fluxuri financiare 34.684.896 18.676.482 11.976.844 12.857.151 13.652.461 14.579.836 15.578.943 16.743.603 18.056.020 19.544.580 21.244.034 23.196.982

Total flux de numerar 0 0 486.156 1.263.428 2.055.271 2.408.077 2.793.484 3.126.177 3.023.829 2.819.032 2.481.523 1.973.460

Total flux de numerar cumulat 0 0 486.156 1.749.584 3.804.856 6.212.932 9.006.416 12.132.593 15.156.423 17.975.455 20.456.978 22.430.438  

 

Având în vedere faptul că fluxul financiar cumulat este pozitiv pentru întreaga perioadă de 

referință, se poate afirma că investiția se poate susține din punct de vedere financiar și nu va 

exista riscul înregistrării de deficite de trezorerie pe parcursul duratei de exploatare. 

Justificarea sustenabilităţii financiare a proiectului se realizează prin intermediul activităţilor 

ce se vor desfăşură cu ajutorul infrastructurii şi a veniturilor înregistrate din aceste activităţi. 

Valoarea reziduală  

Conform Guide to cost benefit analysis of investment projects (Final Report – 16/06/2008), 

valoarea reziduală poate fi definită ca o valoare virtuală de lichidare. Poate fi determinată în 

trei moduri: 

• Prin luarea în calcul a valorii reziduale de piaţă a mijloacelor fixe, în ipoteza vânzării lor la 

sfârşitul orizontului de timp al proiectului; 

• Prin calculul valorii reziduale a tuturor activelor şi datoriilor, calcul bazat pe formule de 

depreciere economică (şi nu contabilă); 

• Prin calculul valorii actualizate nete a fluxurilor de numerar pe perioada de viaţă ramasă a 

proiectului (diferenţa dintre durata de viaţă utilă a proiectului şi orizontul de timp ales pentru 

proiecţiile financiare). 

Având în vedere componentele proiectului de investiții propus și faptul că o parte dintre 

acestea nu pot fi valorificate ca atare la sfârșitul perioadei de referință, se estimează că 

valoarea reziduală este de 5% din valoarea investiției inițiale, adică 2.668.069 lei, fiind 

exprimată în prețurile curente ale ultimului an de analiză. Aceasta se cumulează, în vederea 

actualizării, cu fluxurile financiare nete înregistrate în ultimul an. 
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Rata de actualizare 

Nivelul ratei de actualizare, aşa cum practica proiectelor de finanţare europeană a impus-o, 

prezintă o perspectivă din punct de vedere al comunităţii vizate de proiect asupra modului în 

care beneficiile viitoare sunt apreciate în raport cu cele prezentate. 

Astfel, este important de reţinut, că utilizarea acestei rate în contextul politicii de dezvoltare a 

Comisiei Europene trebuie sa asigure comparabilitatea datelor pentru ţări similare şi având în 

vedere că experienţa ţărilor mai puţin dezvoltate, Comisia Europeană sugerează legarea 

nivelului ratei de ritmul aşteptat de creştere al PIB-ului. 

În estimarea ratei de actualizare utilizate, s-a avut în vedere faptul că aceasta trebuie să 

reflecte cerința de remunerare a finanțatorului, la nivelul riscului perceput și asumat de acesta 

prin realizarea proiectului. Cum finanțarea se realizează din fonduri nerambursabile, s-a 

considerat un cost al capitalului de 5% (recomandat în analiza financiară pentru proiectele 

finanțate din fonduri europene nerambursabile), o rată considerată normală pentru activitatea 

de educație și cercetare, în contextul economico-social actual. 

Principalul scop al analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al 

proiectului pentru a calcula indicatorii de rentabilitate potriviţi.  

În analiza realizată a fost pus accentul pe doi indicatori financiari importanți:  

- valoarea financiară netă actualizată (VFNA); 

- rata internă de rentabilitate financiară (RIRF),  

respectiv  

- în termeni de randament al costurilor de investiţie, VFNA(C) şi RIRF(C), 

- în termeni de randament al capitalului naţional, VFNA(K) şi RIRF(K). 

Metodologia utilizată pentru determinarea rentabilităţii financiare este abordarea fluxului de 

numerar actualizat (FNA). 

Calculul rentabilităţii financiare a investiţiei (VFNA(C) şi RIRF(C) – Tabelul nr. 6) măsoară 

capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de investiţie, măsurând astfel performanţa 

investiţiei independent de sursele sau metodele de finanţare. 
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Tabelul nr. 6 Indicatorii analizei financiare ai investiției 

(lei)

FLUXURI FINANCIARE  /  ANI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total venituri 12.463.000 14.120.579 15.707.732 16.987.912 18.372.427 19.869.780 21.079.849 22.363.612 23.725.556 25.170.443

Total costuri (investiție + operaționale) 34.684.896 18.676.482 11.976.844 12.857.151 13.652.461 14.579.836 15.578.943 16.743.603 18.056.020 19.544.580 21.244.034 23.196.982

Valoarea reziduală 2.668.069

Fluxuri financiare nete -34.684.896 -18.676.482 486.156 1.263.428 2.055.271 2.408.077 2.793.484 3.126.177 3.023.829 2.819.032 2.481.523 4.641.529

Rata de actualizare 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Venituri actualizate 0 0 11.304.308 12.197.887 12.922.790 13.310.474 13.709.788 14.121.082 14.267.672 14.415.784 14.565.433 16.276.601

Costuri actualizate 34.684.896 17.787.126 10.863.350 11.106.490 11.231.913 11.423.683 11.625.247 11.899.366 12.221.025 12.598.611 13.041.994 13.562.795

Fluxuri financiare actualizate -34.684.896 -17.787.126 440.958 1.091.397 1.690.877 1.886.791 2.084.541 2.221.716 2.046.647 1.817.173 1.523.440 2.713.806

VFNA/C

RIRF/C

Raportul beneficiu / cost (R B/C)

-34.954.677

-9,57%

0,797  

 

În vederea determinării performanței capitalului investit de universitate, s-a considerat drept 

reper contribuția națională precizată în planul financiar din Documentul cadru de 

implementare al POS CCE, Documentul prevede o rată de cofinanțare de 76,7%, ceea ce 

corespunde unei contribuții naționale de 23,3% din valoarea proiectelor. Având la bază 

această ipoteză, în Tabelul nr. 7 au fost determinați indicatorii de performanță ai capitalului 

investit VFNA(K) şi RIRF(K). 

 

Tabelul nr. 7 Indicatorii analizei financiare a capitalului (lei) 

FLUXURI FINANCIARE  /  ANI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total venituri 12.463.000 14.120.579 15.707.732 16.987.912 18.372.427 19.869.780 21.079.849 22.363.612 23.725.556 25.170.443

Total costuri (investiție + operaționale) 8.081.581 4.351.620 11.976.844 12.857.151 13.652.461 14.579.836 15.578.943 16.743.603 18.056.020 19.544.580 21.244.034 23.196.982

Valoarea reziduală 2.668.069

Fluxuri financiare nete -8.081.581 -4.351.620 486.156 1.263.428 2.055.271 2.408.077 2.793.484 3.126.177 3.023.829 2.819.032 2.481.523 4.641.529

Rata de actualizare 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Venituri actualizate 0 0 11.304.308 12.197.887 12.922.790 13.310.474 13.709.788 14.121.082 14.267.672 14.415.784 14.565.433 16.276.601

Costuri actualizate 8.081.581 4.144.400 10.863.350 11.106.490 11.231.913 11.423.683 11.625.247 11.899.366 12.221.025 12.598.611 13.041.994 13.562.795

Fluxuri financiare actualizate -8.081.581 -4.144.400 440.958 1.091.397 1.690.877 1.886.791 2.084.541 2.221.716 2.046.647 1.817.173 1.523.440 2.713.806

VFNA/K

RIRF/K

Raportul beneficiu / cost (R B/C)

5.291.364

10,80%

1,040  
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În plus, în ambele alternative de analiză, a fost determinat și indicatorul: Raportul beneficiu / 

cost, care reflectă măsură în care veniturile actualizate sunt acoperitoare pentru costurile 

actualizate. 

În concluzie, analiza financiară s-a concretizat în 3 tabele care rezumă fluxurile de numerar, 

după cum urmează: 

1. tabelul sustenabilităţii financiare (Tabelul nr. 5), care demonstrează prin 

valoarea pozitivă a fluxului de numerar pe întreaga durată de viaţă a proiectului 

(implementare şi exploatare) că proiectul este fezabil şi sustenabil; 

2. tabelul de calcul al Ratei Interne a Rentabilităţii Financiare a Investiţiei 

(Tabelul nr. 6) 

3. tabelul de calcul al Ratei Interne a Rentabilităţii Financiare a Capitalului 

(Tabelul nr. 7) 

Valorile indicatorilor de eficienţă obţinuţi sunt sintetizați în Tabelul nr. 8: 

Tabelul nr. 8 Rezultatele indicatorilor de eficienţă pentru analiza financiară a 

proiectului 

Indicator 
Veniturile investiţiei 

(RIRF/C) 

Veniturile 

capitalurilor proprii 

(RIRF/K) 

Rata internă de rentabilitate (RIRF)  – 9,57% 10,8% 

Venitul net actualizat (VFNA)  – 34.954.677 5.291.364 

Raportul beneficiu/cost (RB/C) 0,797 1,04 

  

Rezultatele analizei financiare a proiectului reflectă eficiența și fezabilitatea acestuia în 

condițiile unei finanțări neramburabile aferente cheltuielilor de investiții. Valorile obtinute 

pentru indicatorii RIRF/C, VFNA/C si Rb/c / C justifică necesitatea intervenției financiare 

europene pentru dezvoltarea proiectului, conform reglementărilor din Ghidul Analizei Cost – 

Beneficiu al Uniunii Europene, din anul 2008.  

Aceasta deoarece, un astfel de proiect este orientat mai mult asupra beneficiilor sociale şi 

economice adiacente decât asupra obţinerii imediate de profit.  
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Totodată, trebuie specificat că ponderea cea mai mare în cadrul costurilor Ratei Interne a 

Rentabilităţii Financiare o au cheltuielile de investiţii. Din acest motiv, valoarea negativă nu 

constituie un motiv de îngrijorare. Astfel, conform Ghidului Solicitantului (şi Ghidului de 

Realizare a Analizei Cost-Beneficiu, publicat de Comisia Europeană in 2008), pentru ca 

proiectul să fie eligibil este necesar ca venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie 

să fie negativ (prezentat in tabelul nr. 8) iar rata internă de rentabilitate financiară calculată la 

total valoare investiţie să fie mai mică de 5 % (calculată in tabelul nr. 8). Faptul că valoarea 

actuală netă financiară a investiţiei este negativă, specifică faptul că veniturile implicate de 

proiect nu pot susţine activităţile propuse (pentru perioada de analiză considerată) şi că 

proiectul are nevoie de asistenţă financiară.   

Indicatorii determinați în raport cu capitalurile proprii reflectă o situație specifică proiectelor 

de investiții în domeniul cercetării dezvoltării și inovării. Astfel venitul net actualizat este 

pozitiv iar rata internă de rentabilitate (RIRF/K) este de 10,8%, o valoare considerată 

acceptabilă în raport cu valorile recomandate pentru domeniu CDI.  

Nivelul profitabilităţii preconizate a proiectului se încadrează în prevederile art. 55 din 

Regulamentul 1083/2006 de a nu interveni suprafinanţarea. 

Acceptabilitatea proiectului este justificată de specificul activităţii de cercetare-dezvoltare, 

care la nivelul universităţii nu poate genera pe termen scurt beneficii care să acopere o 

investiţiei semnificativă de 53.361.378 lei (inclusiv TVA).  
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6.3.4. Analiza economică 

Conform HG nr. 28/2008 intrată în vigoare începând cu data de 23 februarie 2008, analiza 

economică este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore. Definirea investiției 

publice majore prezentată în HG nr.28/2008 descrie termenul ca fiind acea investiție publică 

al cărei cost total depășește echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investițiilor promovate 

în domeniul protecției mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investițiilor 

promovate în alte domenii. 

În concluzie, având în vedere cele menționate anterior, pentru proiectul propus nu este 

necesar a se elabora o analiză economică. 

 

6.3.5. Analiza de senzitivitate și analiza de risc 

6.3.5.1. Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate este o tehnică de evaluare cantitativă a impactului modificării unor 

variabile de intrare asupra rentabilităţii proiectului investiţional. 

Instabilitatea mediului economic caracteristic României presupune existenţa unei palete 

variate de factori de risc care mai mult sau mai puţin probabil pot influenţa performanţa 

previzionată a proiectului. Aceşti factori de risc se pot încadra în două categorii: 

- categorie care poate influenţa costurile de investiţie; 

- categorie care poate influenţa elementele cash-flow-ului previzionat. 

Metodologia abordată se bazează pe: 

- analiza senzitivitatii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor 

proiectului; 

- calcularea valorii asteptate a indicatorilor de performanta ai proiectului. 

Scopul analizei de senzitivitate este: 

- identificarea variabilelor critice ale proiectului, adică acelor variabile care au cel mai 

mare impact asupra rentabilităţii sale. Variabilele critice sunt considerate acei 

parametri pentru care o variaţie de 1% provoacă creşterea cu 1% a ratei interne de 

rentabilitate sau cu 5% a valorii actuale nete; 

- evaluarea generală a robusteţii şi eficienţei proiectului; 
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- aprecierea gradului de risc: cu cât numărul de variabile critice este mai  mare, cu atât 

proiectul este mai riscant; 

- sugerează măsurile care ar trebui luate în vederea reducerii riscurilor proiectului. 

Analiza financiară s-a realizat în mediu determinist. În realitate, mediul economic este supus 

incertitudinii. În cadrul analizei de senzitivitate s-au identificat variabilele critice ale 

modelului, urmând să se stabilească cât de sensibil va fi viitorul obiectiv de investiții la unele 

modificări ale acestor variabile cheie, ce pot apărea în cursul exploatării sale viitoare și se 

concretizează în variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiară și economică a 

proiectului – RIR (rata internă de rentabilitate) și VNA (valoarea netă actualizată). 

În principiu, analiza constă în calcularea, pentru fiecare variabilă a Indicelui de senzitivitate 

(IS), după formula: 

 

 

 

unde, 

P = parametrul studiat (NPV sau IRR); 

V = variabila; 

Indicele 1 = valori modificate; 

Indicele 0 = valori initiale. 

Indicele de senzitivitate este de fapt un coeficient de elasticitate care ne arată cu câte 

procente se modifică parametrul studiat în cazul modificării cu un procent a variabilei. Daca 

acest indice este mai mare decât 1, respectiva variabilă este purtătoare de risc. 

Etapele analizei de senzitivitate sunt: 

1. Identificarea variabilelor de intrare susceptibile a avea o influenţă importanta asupra 

rentabilităţii proiectului; 

2. Formularea ipotezelor privind abaterile variabilelor de intrare de la valorile probabile; 

3. Recalcularea valorilor indicatorilor de performanţă în ipoteza realizării abaterilor 

prognozate. 

 

0

01

0

01

V

VV
P

PP

IS








146 

 

Variabilele critice identificate sunt: 

 costul cu investiția – s-a estimat că se pot înregistra economii față de sumele precizate 

în mediul cert sau, dimpotrivă, anumite achiziții să fie mai costisitoare decât s-a 

estimat inițial; intervalul de variație al variabilei este stabilit la (-10%; +10%); 

 costurile operaționale – având în vedere evoluțiile prezentate în ipotezele de lucru din 

mediu cert, s-a stabilit un interval de variație a acestora de (-10%; +10%); 

 veniturile – s-a considerat că se poate înregistra o creștere a acestora cu a rată mai 

redusă decât cea estimată inițial sau dimpotrivă mai ridicată, astfel că intervalul de 

variație este (-10%; +10%); 

 valoarea reziduală – s-a estimat că și această variabilă poate evolua în cadrul unui 

interval de variație stabilit la (-10%; +10%). 

În Tabelul nr. 9 sunt prezentate valorile pentru indicatorii investiției (VFNA/C și RIRF/C), 

respectiv pentru indicatorii capitalului (VFNA/K și RIRF/K), în baza modificării valorilor 

pentru variabilele critice, în interiorul intervalelor de variație precizate. 

Tabelul nr. 9 Rezultatele analizei de senzitivitate a proiectului 

Extras din analiza de senzitivitate (VFNA/C) (lei) 

Modificări (procente) -10% -5% 0% 5% 10%

Costul cu investiția -29.707.475 -32.331.076 -34.954.677 -37.578.278 -40.201.879

Costuri de operare -22.997.230 -28.975.953 -34.954.677 -40.933.401 -46.912.124

Venituri -48.507.862 -41.731.270 -34.954.677 -28.178.084 -21.401.492

Valoarea reziduală -35.110.673 -35.032.675 -34.954.677 -34.876.679 -34.798.681
 

Extras din analiza de senzitivitate (RIRF/C) (%) 

Modificări (procente) -10% -5% 0% 5% 10%

Costul cu investiția -8,33% -8,97% -9,57% -10,13% -10,66%

Costuri de operare -3,35% -6,20% -9,57% -13,81% -19,83%

Venituri -21,94% -14,47% -9,57% -5,79% -2,66%

Valoarea reziduală -9,74% -9,65% -9,57% -9,49% -9,40%
 

Extras din analiza de senzitivitate (VFNA/K) (lei) 
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Modificări (procente) -10% -5% 0% 5% 10%

Costul cu investiția 6.513.962 5.902.663 5.291.364 4.680.065 4.068.766

Costuri de operare 17.248.811 11.270.087 5.291.364 -687.360 -6.666.084

Venituri -8.261.822 -1.485.229 5.291.364 12.067.956 18.844.549

Valoarea reziduală 5.135.367 5.213.365 5.291.364 5.369.362 5.447.360
 

Extras din analiza de senzitivitate (RIRF/K) (%) 

Modificări (procente) -10% -5% 0% 5% 10%

Costul cu investiția 12,62% 11,68% 10,80% 9,98% 9,20%

Costuri de operare 21,18% 16,33% 10,80% 4,15% -4,78%

Venituri -7,95% 3,13% 10,80% 16,99% 22,33%

Valoarea reziduală 10,68% 10,74% 10,80% 10,86% 10,92%
 

 

Analizând rezultatele, se observă următoarele: 

 variabilele critice identificate (cu excepția valorii reziduale) exercită un impact 

semnificativ asupra indicatorilor calculați din punct de vedere al investiției totale, în 

timp ce indicatorii capitalului investit se mențin în limitele acceptabilității 

proiectului; 

 costul cu investiția exercită o influență semnificativă; la o creștere cu 10% a acestuia, 

valoarea actualizată netă a proiectului (VFNA/C) scade cu aproximativ 15%, ceea ce 

corespunde unui coeficient de elasticitate moderat (–1,5), indicând un risc relativ 

scăzut din punct de vedere al acestei variabile, cu atât mai mult cu cât în costul cu 

investiția au fost prinse și cheltuieli neprevăzute, care pot acoperi eventuale creșteri 

de prețuri pentru achizițiile din proiect; 

 costurile operaționale exercită de asemenea un impact semnificativ; există riscul ca 

indicatorii proiectului să devină inacceptabili în interiorul intervalului de variație 

stabilit; la creșterea cu 10% a acestor costuri, VFNA/C scade cu aproximativ 34,2%, 

ceea ce implică un risc ridicat (coeficientul de elasticitate pentru această variabilă 

este –3,42); 

 în ceea ce privește veniturile, o rată de creștere mai redusă decât cea estimată inițial ar 

afecta în sens negativ valorile indicatorilor; o scădere cu 10% a veniturilor 
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generează o scădere a VFNA/C cu circa 38,8%, ceea ce face ca variabila venituri să 

aibă cel mai important impact asupra rezultatelor (coeficientul de elasticitate cel mai 

ridicat, egal cu 3,88). 

Ca o concluzie a analizei de senzitivitate, rezultă că proiectul este extrem de sensibil la 

variabilele venituri, respectiv costuri de operare și sensibil la variabila costul cu investiția. 

Aceste valori trebuie interpretate cu prudență, deoarece ele sunt estimate în situația 

modificării valorii unei singure variabile, restul rămânând nemodificate. Din această 

perspectivă, variabilelor venituri și costuri operaționale trebuie să li se acorde o atenție 

specială și o monitorizare strictă pe întreaga perioadă de referință a proiectului. 

 

6.3.5.2. Analiza de risc 

 

Riscurile inerente unui proiect de o asemenea amploare sunt date în principal de corelarea 

termenelor de achiziție și construcții, respectiv de punere în funcțiune a dotărilor și de 

existența la momentul potrivit a resurselor financiare. 

Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în 

perioada de implementare a proiectului, cât şi în perioada de exploatare a noului obiectiv, 

respectiv Institut de Cercetare in domeniul mediului şi dezvoltării durabile.  

Riscuri identificate în perioada de implementare 

În perioada de implementare a proiectului pot apărea riscuri generate de întârzierea plăţilor 

destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii (ceea ce ar putea conduce la prelungirea 

perioadei de implementare peste termenul prevăzut) şi riscuri în procesul de achiziţie al 

dotărilor. 

Riscuri interne: 

Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfăşurare al activităţilor prevăzute 

în planul de acțiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuţie: 

a) etapizarea eronată a lucrărilor; 

b) erori în calculul soluțiilor tehnice; 

c) executarea defectuoasă a unei/unor părți din lucrări; 
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d) nerespectarea normativelor şi legislației în vigoare; 

e) comunicarea defectuoasă între entităţile implicate în implementarea proiectului şi 

executanţii contractelor de lucrări şi achiziţii, dotări. 

Riscuri externe: 

Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul 

proiectului: 

a) obligativitatea repetării procedurilor de achiziţii datorită gradului redus de 

participare la licitații; 

b) obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorită numărului mare de 

oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor; 

c) creşterea nejustificată a preţurilor de achiziţie pentru utilajele şi echipamentele 

implicate în proiect. 

Riscuri identificate în perioada de exploatare 

Riscurile identificate sunt riscuri externe proiectului şi se referă la: 

a) reducerea semnificativă a numărului de candidați și implicit studenți ai 

universităţii, ca urmare a evoluției demografice sau o rezultatelor de la examenele 

de bacalaureat; 

b) gap-ul existent în prezent în România în ceea ce priveşte transferul rezultatelor 

cercetării ştiinţifice în mediul de afaceri; 

c) dificultăţi în angajarea şi instruirea personalului specializat în domeniul științelor 

economice și administrative; 

d) creșterea nejustificată a preţurilor pentru serviciile de utilități şi creșterea 

nejustificată a salariilor. 

Abordarea riscurilor identificate 

Administrarea riscurilor interne ale proiectului: 

 In planificarea logică şi cronologică a activităților cuprinse în planul de acțiune 

au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; 

 Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; 



150 

 

 Managerul de proiect, împreună cu responsabilul juridic se vor ocupa direct de 

colaborarea în bune condiţii cu entităţile implicate în implementarea proiectului; 

 Responsabilul tehnic se va implica direct şi va supraveghea atent modul de 

execuţie al lucrărilor, având o bogată experiență în domeniu; se va implementa 

un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va 

presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor în 

parte. Acestea vor fi prevăzute în documentația de licitație şi la încheierea 

contractelor; 

 Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate şi în termenele 

prevăzute; 

 Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele 

şi metodele de implementare a proiectului; 

 Se va pune accent pe protecția şi conservarea mediului înconjurător. 

Administrarea riscurilor externe ale proiectului: 

 asigurarea condiţiilor pentru sprijinirea liberei concurenţe pe piaţă, în vederea 

obținerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de 

achiziție lucrări și dotări; 

 estimarea cât mai realistă a creșterii prețurilor pe piaţă. 

Administrarea riscurilor în perioada de exploatare: 

 organizarea unei campanii susținute de promovare a noii investiții prin alocarea 

unor sume anuale în acest scop;  

 metodologia folosită în estimarea tarifelor pentru serviciile oferite a fost corelată 

cu exemplele de bune practici ale unor instituţii similare din Europa şi SUA, dar 

acestea s-au corectat în sensul diminuării pentru a fi atractive pieței din România; 

 s-a procedat la o previziune prudentă a veniturilor prin considerarea la un grad de 

exploatare mai redus al noilor spații decât ar putea fi în realitate; 

 se va solicita furnizorilor de dotări instruirea personalului responsabil cu 

exploatarea acestora, precum şi întreținerea echipamentelor;  
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 procesul de recrutare a personalului va avea în vedere calificarea corespunzătoare 

posturilor, selectarea tinerilor absolvenţi care demonstrează o puternică motivaţie 

pentru cercetare într-un domeniu de vârf al cercetării ştiinţifice europene. 

 

6.3.6. Concluzii 

În urma realizării analizei financiare şi a analizelor de senzitivitate şi risc se recomandă 

realizarea investiţiei în varianta cu proiect. Rezultatele analizei financiare a proiectului 

reflectă eficiența și fezabilitatea acestuia în condițiile unei finanțări neramburabile aferente 

cheltuielilor de investiții. Valorile obtinute pentru indicatorii financiari justifică necesitatea 

intervenției financiare europene pentru dezvoltarea proiectului, conform reglementărilor din 

Ghidul Analizei Cost – Beneficiu al Uniunii Europene, din anul 2008, aceasta şi pentru că un 

astfel de proiect este orientat mai mult asupra beneficiilor sociale şi economice adiacente 

decât asupra obţinerii imediate de profit. 

Proiectul este extrem de sensibil la variabilele venituri, respectiv costuri de operare și sensibil 

la variabila costul cu investiția. Nu există alţi factori de risc, dintre cei identificaţi şi analizaţi, 

care să aibă o influenţă semnificativă asupra desfăşurării proiectului. 

Punctele forte ale acestui proiect sunt următoarele: 

 calitatea echipei de lucru – experiența ştiinţifică şi de asemenea experiența 

managerială acumulată în coordonarea unor proiecte complexe în domeniul mediului 

şi dezvoltarii durabile; 

 nivelul înalt al dotărilor existente – în cadrul unor proiecte de cercetare încheiate 

recent sau în derulare au fost prevăzute sume importante pentru achiziționarea unor 

echipamente de cercetare performante.  

 amplasarea acestei infrastructuri într-o zonă unde există facilități funcționale 

adecvate. 

 efectul pozitiv asupra altor sectoare economice: medicină, agricultură, industria 

alimentară, mediu, tehnologia informaţiei şi comunicaţiei; 

 transferul direct de la cercetarea de bază la aplicaţii către sectorul economie, social, 

medical etc. cu efect pozitiv atât asupra comunităţii ştiinţifice cât şi a mediului de 

afaceri. 
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6.4. Studiu de caz privind o investiţie în construcția și reabilitarea clădirilor de locuit 

 

6.4.1. Identificarea investiţiei, definirea obiectivelor şi stabilirea perioadei de referinţă 

În acest studiu de caz vom prezenta analiza cost-beneficiu pentru un proiect de construcție a 

unor locuințe sociale de tip ANL.  

Blocul cu apartamente urmează a fi realizat într-un oraș din România în care există deja 

aproximativ 600 de cereri depuse la Primărie pentru obținerea unei locuințe sociale, dar care 

nu pot fi onorate, din lipsă de spații locative sociale.  

Având în vedere standardele aplicabile pentru proiectele sociale, propunem o analiză pe un 

orizont 15 ani, în acest caz. Pe această perioadă se vor estima fluxurile financiare de venituri 

şi cheltuieli, precum şi fluxul financiar net. 

Investiția urmează a se realiza în 2 ani și va fi finanțată din fonduri publice guvernamentale 

în cuantum de 9.300.586 ron.  

 

6.4.2.  Analiza opţiunilor 

 

În cazul investițiilor finanțate din fonduri publice trebuie determinată cea mai bună 

alternativă pentru proiect. Într-o anumită situație, implementarea unui proiect la o scară mai 

mică poate fi cea mai bună alternativă, în timp ce în alte situaţii poate fi mai avantajos 

aplicarea unei alternative care să reducă efectul negativ asupra societăţii sau asupra 

stakeholderilor implicaţi. O altă opţiune relevantă la un moment dat, poate fi amânarea 

proiectului, dacã se constatã a fi cea mai bunã soluþie la un moment dat.  

În conformitate cu cerințele legislative includem în cadrul Analizei Cost Beneficiu cel puţin 

trei alternative. În acest caz, în urma analizei variabilelor implicate în realizarea proiectului, 

s-au desprins următoarele scenarii tehnico-economice, care coincid cu două opţiuni diferite. 

- V0 = varianta zero – varianta fara investitie; in aceasta variantă peste 600 de persoane, dar 

și altele, pe viitor, nu pot dispune de o locuință în orașul; 

- V1 = varianta maxima – varianta cu o investiție în două blocuri de 160 de apartamente 

bugetul unei astfel de variante depășește însă fondurile estimate a fi disponibile pentru acest 

proiect, ceea ce ar face necesară identificarea și a altor surse de finanțare; 

- V2 = varianta medie – varianta cu investitia medie – un bloc de apartamente de 80 de 

persoane.  
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Este aleasă V2 – varianta medie din cauza constrângerilor bugetare pe care organismele 

locale le-au identificat, care fac ca varianta V1 să necesite timp suplimentar pentru 

identificarea unor surse suplimentare de finanțare. În același timp, nu există cerititudinea 

identificării acestora, ceea ce înseamnă că prin alegerea V1 este posibil ca proiectul să nu se 

realizeze. În ceea ce privește identificarea beneficiariilor proiectului, considerati toţi cei care 

beneficiază in sens pozitiv de implementarea unui proiect / program, aceștia sunt tineri care 

nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi care nu îşi permit să închirieze sau să cumpere o locuinţă 

de pe piaţa liberă.  

 

6.4.3.Analiza financiară 

 

În cadrul analizei financiare vom utiliza metoda incrementală, prin compararea veniturilor şi 

costurilor înregistrate în varianta cu proiect faţă de varianta fără proiect. Vom determina 

astfel fluxurile financiare marginale aferente investiţiei, utilizând în acest sens numai 

surplusul de venituri, respectiv de costuri, generate de implementarea proiectului în varianta 

optimă.  

Rata de actualizare utilizată în cadrul acestui proiect este de 5%. Din punct de vedere fiscal, 

beneficiarul proiectului are statut de neplătitor de TVA, ceea ce înseamnă că taxa pe valoarea 

adăugată aferentă achiziţiilor din proiect este suportată de instituţie, în calitate de consumator 

final, fiind inclusă în costuri. De aceea, în fundamentarea costurilor în cadrul analizei 

financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA, care în acest caz este un flux de ieşire, ce 

urmează a fi plătit efectiv.  

 

6.4.3.1. Fundamentarea investitiei 

 

La nivelul Municipiului în care se dorește realizarea acestui bloc de apartamente există o 

populaţie de aproximativ 60.000 de locuitori. Orașul este unul fost industrial, în care pe perioada 

tranziției s-au pierdut multe locuri de muncă și investițiile au stagnat. Locuitorii orașelor nu 

dispun de multe alternative pentru a putea achiziționa o locuință. Cu toate acestea, natalitatea este 

în creștere, tot mai mulți tineri întemeidu-și o familie. În acest context, cererea pentru locuințe 

sociale este în creștere. Numai în prezent există depuse la Primăria orașului peste 600 astfel de 

solicitări.  

În acest context, construcția a 80 de apartamente, de aprx. 50 m2 fiecare, vine în întâmpinarea 

acestei cereri de locuințe sociale.  
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6.4.3.2 Estimarea costurilor și a veniturilor  

În tabelul următor sunt prezentate costurile cu investiția:  

 

Tabel nr. 1 Costuri cu investiția, cu TVA, RON 

Nr 

crt Obiect  An 0  An 1 An 2  Total  

1 

Pregatirea proiectului (SF + calcul 

termotehnic + avize)  91202 0 0 91202 

2 Organizare procedura de achizitie  4340 0 0 4340 

3 Intocmire proiect tehnic 41540 0 0 41540 

4 

Elaborare certificat platformanta 

energetica a cladirii 654439.76 0 0 654439.76 

5 

Organizare procedura de achizitie a 

lucrarilor  8060 0 0 8060 

6 Organizare de santier  0 151299.84 151299.84 302599.68 

7 Devieri LES 20 kv 0 10168 0 10168 

8 

Amenajare protectia mediului- zone 

verzi  0 8108.36 0 8108.36 

9 Bloc 80 apartamente  0 5581681.44 0 5581681.44 

10 Alimentare en el si brans electric  0 0 621909.6 621909.6 

11 Racord telefonic 0 0 18848 18848 

12 Sistematizare platforme, trotuare 0 363657.28 363657.28 727314.56 

13 Alimentare cu gaze naturale 0 0 121467.92 121467.92 

14 Alimentare cu apa si canalizare 0 0 119733.16 119733.16 

15 Retele termice perizolate 0 7440 0 7440 

16 Comisioane si taxe 0 80783.52 80783.52 161567.04 

17 Asistenta tehnica 0 183648.96 183648.96 367297.92 

18 Neprevazute 0 0 870977.24 870977.24 

19 Procurare si montaj utilaje 0 0 870977.24 870977.24 

20 Total 24 luni  799,581.76 6,386,787.40 3,403,302.76 10,589,671.92 

Sursa: calcule constructor 

 

Pentru estimarea costurilor au fost luate în considerare următoarele categorii de costuri: 

 Cheltuieli de intretinere  

 Cheltuieli reparatii capitale 

 Cheltuieli de administrare  

 Costuri materiale 

 Costuri cu electricitate / utilități 
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 Costuri de personal 

Toate costurile operaționale au fost actualizate cu o rată anuală de creștere.  

Totalul costurilor operaționale este prezentat în tabelul de mai jos: 

 

Tabel nr. 2 Costuri operaționale  

Costuri/ani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cheltuieli de intretinere 0 0 580.516 580.5157 580.5157 580.5157 580.5157 580.5157 580.5157 580.516 580.5157 580.516 580.516 580.516 580.516

Cheltuieli reparatii capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29606.3 0 0 0 0 0

Cheltuieli de administrare 0 0 11610.3 11610.314 11610.314 11610.314 11610.314 11610.314 11610.31 11610.3 11610.314 11610.3 11610.3 11610.3 11610.3

Costuri materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costuri cu electricitate / utilități 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costuri de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rata anuala de crestere pentru costurile de 

operare 
2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Total costuri operationale 0 0 12190.8 12190.8297 12190.8297 12190.8297 12190.8297 12190.83 12190.83 41797.1 12190.8297 12190.8 12190.8 12190.8 12190.8

Total costuri operationale cu rata anuala 0 0 12190.8 12556.5546 12678.4629 12678.4629 12800.3712 12800.371 12922.28 12922.3 44304.9582 12922.3 12922.3 12922.3 12922.3 S

ursa: calculele autorilor  

 

Pentru estimarea veniturilor am prezumat că se vor închiria toate cele 80 de apartamente, 

având în vedere gradul mare de ocupare al blocurilor ANL în toată țara dar și cererea mare 

existentă pe piața orașului în care se dorește construcția acestui bloc. Cuantumul chiriilor 

obținute a fost actualizat cu rate de creștere între 1 și 4%.  

Penrtu anul 1 s-a pornit de la calculul chiriei pe mp conform legislației în vigoare; acet calcul 

este ilustrat în tabelul următor: 

Tabel nr. 3 Calcul chirie m2 

Aria desfasurata construita 

Valoarea de 

inlocuire 

(valoarea de 

inventar)

Pret/mp 

Adc 

Amortiza

re in 40 

de ani

Cheltuieli 

de 

intretinere 

RC

Cheltuieli 

reparatii 

capitale RK

Cheltuieli 

de 

administrar

e 

Cheltuieli 

nete anuale

Profit net 

+ impozit 

pe profit 

Taxe si 

impozit 

pe cladire 

Chiria 

neta 

anuala

Tarif chirie 

neta lunara 

lei/mp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(2):(1) (3):40 (3)*0,4% (3) * 0,51% (3)*0,2% (4)+(5)+(6)+(7) (8)x0 8 11:12

5,000 5,805,157.00 1,161.03 29.03 0.12 5.92 2.32 37.39 0.00 0.00 37.39 3.12  

Sursa: calculele autorilor 

 

Nu includem în analiză opțiunea vânzării acestor apartamente deoarece avem în vedere că 

pot exista modificări în legislație în acest sens, dar și deoarece de obicei consumatorii sunt 

“pasageri” în locuințele sociale, preferând, la un moment dat, dacă își permit, să cumpere un 

apartament în blocuri de locuințe comercializate pe piață, cu condiții de locuit mai bune. 
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Elemente Ani 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total costuri de operare 0 0 12190.8297 12556.55459 12678.4629 12678.4629 12800.3712 12800.3712 12922.2795 12922.2795 44304.9582 12922.2795 12922.2795 12922.2795 12922.2795

Total anual intrari de 

numerar (transferuri 

ordonator credit cf 

bugetului) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total venituri proprii din 

chirii 149540.8443 149540.8443 149540.844 149540.8443 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844

Rata anuala creste chirii 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4%

Chirii cu rata anuala 149540.8443 151036.2528 152546.615 154072.0814 157153.523 160296.594 163502.525 166772.576 171775.753 176929.026 182236.897 187704.003 195212.164 203020.65 211141.476

Total venituri 149540.8443 149540.8443 149540.844 149540.8443 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844 149540.844

Flux de numerar 149540.8443 149540.8443 137350.015 136984.2897 136862.381 136862.381 136740.473 136740.473 136618.565 136618.565 105235.886 136618.565 136618.565 136618.565 136618.565

Astfel, considerând că eventualele venituri din  vânzări sunt incerte, acestea nu au fost luate 

în calcul în analiză.  

Pe baza estimării fluxurilor de intrare și ieșire calculăm fluxul de numerar, în tabelul 

următor: 

 

Tabel nr. 4 Fluxul de numerar 

Sursa: calculele autorilor  

 

Situația fluxurilor de numerar elaborată arată că fluxul de numerar este pozitiv pentru fiecare 

an al perioadei de referință, adică că nu există riscul de lipsă de lichiditate, ceea ce era de 

așteptat având în vedere ipoteza închirierii tuturor apartamentelor, la un preț al chiriilor ce 

acoperă toate costurile de întreținere și mentenanță, conform legii. 

Analizănd sustenabilitatea financiară a investiției prin calculul fluxului de numerar cunmulat 

observăm că acesta este pozitiv pe întreaga perioadă analizată (vezi Tabelul nr.5  din Anexa 

nr 1 ). 

Estimăm valoarea reziduală la 5% din valoarea investiţiei iniţiale, considerând-o un flux 

financiar de intrare în ultimul an de analiză (15) care se cumulează, în vederea actualizării, cu 

fluxurile financiare nete înregistrate în acel an. 

Având o singură sursă de finanţare, provenind din surse guvernamentale, nu se justifică 

realizarea unei analize financiare separate privind profitabilitatea financiară a investiţiei în 

funcţie de structura de finanţare a acesteia. În acest caz, profitabilitatea investiţiei (/C) va 

coincide cu profitabilitatea financiară a capitalului investit (/K) şi este determinată în cele ce 

urmează. Pornind de la fluxul de numerar calculăm indicatorii FNPV/C (în acest caz identic 

cu FNPV/K) și FRR/C (în acest caz, identic cu FRR/K).  
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FLUXURI 

FINANCIARE  /  ANI
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total venituri 149,541 149,541 149,541 149,541 149,541 149,541 149,541 149,541 149,541 149,541 149,541 149,541 149,541 149,541 149,541

Surse de finantare 6,067,448 3,233,138 0

Total costuri (investiție 

+ operaționale)
799,581.76 6,386,787.40 3,403,302.76

12190.83 12556.555 12678.463 12678.463 12800.371 12800.371 12922.279 12922.279 44304.958 12922.279 12922.279 12922.279 12922.279

Valoarea reziduală 2902.5785

Fluxuri financiare nete -799582 -169,799 -20,624 137350 136984.3 136862.4 136862.4 136740.5 136740.5 136618.6 136618.6 105235.9 136618.6 136618.6 136618.6 139,521

Rata de actualizare 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Factor de actualizare 105.0% 110.3% 115.8% 121.6% 127.6% 134.0% 140.7% 147.7% 155.1% 162.9% 171.0% 179.6% 188.6% 198.0% 207.9%

Indice de actualizare 0.9524 0.9070 0.8638 0.8227 0.7835 0.7462 0.7107 0.6768 0.6446 0.6139 0.5847 0.5568 0.5303 0.5051 0.4810

Fluxuri financiare actualizate -161,713 -18,707 118,648 112,697 107,235 102,129 97,179 92,551 88,066 83,872 61,529 76,074 72,452 69,002 67,112

FNPV/C = FNPV/K

FRR/C = FRR/K

968,127

7.12%

Tabel nr. 6 Indicatorii financiari ai investiției  

Sursa: calculele autorilor  

Obținem astfel: 

FNPV/C=968127 ron 

FRR/C = FRR/K = 7,12 % 

În condițiile obținerii acestor valori cei doi indicatori, rezultă că proiectul este profitabil, 

ținând cont de toate sursele de finanțare posibil de utilizat și de costul mediu ponderat al 

acestora, utilizat drept ratã de actualizare. Ambii indicatori justifică pe deplin adoptarea 

deciziei de realizare a investiţiei propuse.  

 

6.4.4. Analiza economică 

În urma analizei financiare, am stabilit faptul că investiţia propusă este una profitabilă, şi în 

acelaşi timp sustenabilă din punct de vedere financiar. Din aceste motive, în acest caz 

concret, nu se justifică realizarea analizei economice.  

 

6.4.5. Analiza de senzitivitate  

Analiza realizată anterior este una în mediu determinist. În realitate, mediul economic este 

supus incertitudinii. În cadrul analizei de senzitivitate ne propunem să identificăm variabilele 

critice ale modelului şi cât de sensibil este proiectul la modificarea acestora. 

Variabilele critice identificate sunt: 

 costul cu investiţia (CI) – estimăm că se pot înregistra economii faţă de sumele precizate 

în mediul cert sau, dimpotrivă, anumite achiziţii să fie mai costisitoare decât am estimat 

iniţial; intervalul de variaţie al variabilei este stabilit la (-10%; +20%). 
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 Gradul de ocupare – estimăm evouția indicatorilor la o scădere cu 10% și 20% a acestuia, 

diminuând corespunzător veniturile din chirii. Având în vedere că scenariul de bază este 

realizat pe o ocupare de 100% a blocului ANL, nu vom putea crește veniturile din chirii, 

creștere potențial determinată de creșterea numărului de chiriași.  

Costurile operaționale sunt strans legate de cuantumul chiriilor, ceea ce ne face să nu le 

identificăm ca și variabile chirice (chiria se actualizează automat în funcție de aceste 

consturi):  

 

În continuare prezentăm un extras din analiza de senzitivitate: 

Tabelul nr.  7 Extras din analiza de senzitivitate (FNPV/C) 

Variabilă/ 

Modificări 
-20 -10 0 +10 +20 

Costul cu investiţia 3087357 2170402 968127 336492 -580463 

Gradul de ocupare (venituri 

din chirii)  

675690 812908 968127 - - 

Sursa: calculele autorilor  

Tabelul nr.  8 Extras din analiza de senzitivitate (FNPV/C) 

Variabilă/ 

Modificări procentuale 
-20 -10 0 +10 +20 

Costul cu investiţia 219 124 0 -65 -160 

Gradul de ocupare (venituri 

din chirii)  

30 16 0 - - 

 

Sursa: calculele autorilor  

 

 

 

 

 

 

Tabelul nr.  9 Extras din analiza de senzitivitate (FRR) 

Sursa: calculele autorilor  

Variabilă/ -20 -10 0 +10 +20 
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Modificări  

Costul cu investiţia 132 41,69 7,12 0,66 -4,36 

Gradul de ocupare (venituri 

din chirii) 3,11 5,17 7,12 - - 

 

 

Tabelul nr.  10 Extras din analiza de senzitivitate (FRR) 

Variabilă/ 

Modificări(procente) 
-20 -10 0 +10 +20 

Costul cu investiţia 1754 486 0 -91 -161 

Gradul de ocupare 

(venituri din chirii) 

56 27 0 - - 

Sursa: calculele autorilor  

 

Din analiza rezultatelor se pot desprinde următoarele observaţii: 

 costul cu investiţia exercită cea mai importantă influenţă asupra indicatorilor financiari 

şi economici de eficienţă a proiectului. La creşterile simulate de 10% respectiv 20% ale 

costurilor cu investiţia iniţială, venitul net actualizat financiar se reduce cu 65% 

respectiv 160% și aducând valoarea netă actualizată la o valoare negativă la o creștere de 

20% (- 580463). În același timp,  FRR se reduce cu 91 respectiv 161% (scade cu 6.46 și 

11.48 puncte procentuale, respectiv).  

 costurile operațioanale au un impact mai redus, deși, pentru o bunp administrare, nu sunt 

de neglijat. O scădere a veniturilor din chirii cu 20% conduce la diminuarea FRR sub 

5%.  

Din analiza de senzitivitate rezultă aşadar că variabila la care proiectul de constructie  

locuinte noi  este cel mai sensibil este costul investiţiei iniţiale. 

 

 

 

 

6.4.6.  Analiza riscurilor 

Pentru analiza proiectului de investiţii s-au luat în considerare riscurile ce pot aparea atât în 

perioada de implementare a proiectului cât şi în perioada de exploatare a noului obiectiv. 
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Riscurile inerente unui proiect finanțat din fonduri publice, în perioada de implementare, de 

către ANL: 

 Întârzieri în primirea finanțării guvernamentale, cu potențiale efecte negative asupra 

fluxului de numerar 

 Corelarea termenelor de achiziţie cu disponibilitatea resurselor financiare 

 Probleme în organizarea și desfășurarea licitațiilor  

 Nerespectarea termenelor stabilite de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj - din 

cauza unor motive ce depind sau nu de executant. 

Din punct de vedere tehnic, pot apărea de asemena următoarele tipuri de riscuri:  

 Executarea defectuoasă a unei/unor părţi din lucrări; 

 Nerespectarea normativelor şi legislatiei în vigoare; 

 Comunicarea defectuoasă între entităţile implicate în implementarea proiectului şi 

executanţii contractelor de lucrări şi achiziţii echipamente şi utilaje. 

 Dificultăţi în asigurarea de către ANL a managamentului de proiect. 

 

6.4.7. Analiza riscurilor 

Pentru analiza proiectului de investiţii s-au luat în considerare riscurile ce pot aparea atât în 

perioada de implementare a proiectului cât şi în perioada de exploatare a noului obiectiv. 

Riscurile inerente unui proiect finanțat din fonduri publice, în perioada de implementare pot 

fi: 

 Întârzieri în primirea finanțării, cu potențiale efecte negative asupra fluxului de numerar 

 Corelarea termenelor de achiziţie cu disponibilitatea resurselor financiare 

 Probleme în organizarea și desfășurarea licitațiilor  

 Nerespectarea termenelor stabilite de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj - din 

cauza unor motive ce depind sau nu de executant. 

Din punct de vedere tehnic, pot apărea de asemena următoarele tipuri de riscuri:  

 Executarea defectuoasă a unei/unor părţi din lucrări; 

 Nerespectarea normativelor şi legislatiei în vigoare; 

 Comunicarea defectuoasă între entităţile implicate în implementarea proiectului şi 

executanţii contractelor de lucrări şi achiziţii echipamente şi utilaje. 

 Dificultăţi în asigurarea managamentului de proiect. 

Având în vedere caracterul investiţiei, considerăm că nu sunt implicate riscuri majore, al 
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căror impact să nu fi fost deja surprins în cadrul analizei de senzitivitate şi care ar trebui 

cuantificate separat. 

În cazul investiţiilor ce vizează locuințe sociale, principalele categorii de riscuri care pot 

apărea sunt următoarele: 

 O creștere a nivelului de trai și a veniturilor a tinerilor actualmente interesați de 

apartamentele ANL și reorientarea lor către apartamente mai conformabile și scumpe; 

 O scădere dramatică a nivelului de trai și a veniturilor a tinerilor actualmente interesați de 

apartamentele ANL și imposibilitatea ca aceștia să își permită în continuare plata chiriilor 

pentru apartamentele ANL; 

 Probleme de construcție, avarieri și dificultatea mobilizării unor fonduri pentru reparațiile 

capitale ce depășesc cuantumul celor deja luate în calcul în proiect; 

 Factori politici care pot inflenţa stabilitatea generală şi incertitudinea privind legislaţia 

aplicabilă unor astfel de apartamente și finanțările pe care acestea urmează să le 

primească.  

 

6.4.8. Concluziile studiului de caz 

În urma fundamentării fluxurilor financiare de intrare (venituri), respectiv ieşire (cheltuieli), 

a determinării indicatorilor proiectului şi a verificării sustenabilităţii financiare, recomandăm 

realizarea proiectului în varianta propusă în proiect. Obiectivele proiectului pot fi îndeplinite 

în contextul parametrilor financiari prezentați de proiect, acestea conducînd, pe termen mediu 

și lung la integrarea grupurilor sociale identificate în proiect (tineri ce nu își permit o locuință 

de pe piața liberă).  
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6.5. Studiu de caz privind o investiţie într-un Centru de servicii de asistenta sociala 

pentru persoane varstnice 

 

6.5.1. Identificarea investiţiei, definirea obiectivelor şi stabilirea perioadei de referinţă 

În acest studiu de caz vom prezenta analiza cost-beneficiu specifică reabilitării şi 

modernizării unui centru de servicii de asistenta sociala pentru persoane vârstnice. 

Centrul este amplasat în București și are ca obiective oferirea de servicii de asistenta sociala 

persoane varstnice. Serviciile sociale sunt următoarele: 

 identificarea nevoilor sociale individuale si familiale ale beneficiarilor; 

o informare despre drepturile si obligatiile beneficiarilor; 

o consiliere sociala, psihologica si juridica; 

 servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu: 

o recuperare si reabilitare; 

o asistenta medicala; 

o educatie medicala si de intretinere; 

o informare; 

 activităţi de grup/socializare informare prin personal de specialitate din diferite 

domenii de interes cu scopul combaterii marginalizării sociale. 

În memoriul tehnic realizat anterior Analizei Cost-Beneficiu, au fost identificate necesităţile 

de intervenţie asupra clădirii, care constau într-o serie de modificări aduse clădirii existente, 

printre care: 

 recompartimentarea cladirii 

 refacerea scarii interioare  

 inlocuirea gresiei alunecoase de pe scara si holuri cu gresie antiderapanta 

 executarea unei rample pentru persoanele cu dizabilitati pentru accesul acestora la 

demisol 

 montarea unui lift pentru transportul persoanelor 

 refacerea finisajelor interioare si exterioare și a tâmplăriilor 

 executarea unui „perete cortina” din elemente din aluminiu si geam termopan 

 anveloparea cladirii ( inclusiv mansarda ). 

Având în vedere duratele normate de utilizare ale activelor din proiect, dar şi standardele 

aplicabile pentru proiectele sociale, propunem o analiză pe un orizont 20 ani. Pe această 

perioadă se vor estima fluxurile financiare de venituri şi cheltuieli, precum şi fluxul financiar 
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net. 

Investiția urmează a se realiza în 3 ani și va fi finanțată din fonduri nerambursabile în 

proporție de 100%.  

 

6.5.2. Analiza opţiunilor 

 

În cazul investițiilor finanțate din fonduri publice trebuie determinată cea mai bună 

alternativă pentru proiect. Într-o anumită situație, implementarea unui proiect la o scară mai 

mică poate fi cea mai bună alternativă, în timp ce în alte situaţii poate fi mai avantajos 

aplicarea unei alternative care să reducă efectul negativ asupra societăţii sau asupra 

stakeholderilor implicaţi. O altă opţiune relevantă la un moment dat, poate fi amânarea 

proiectului, dacã se constatã a fi cea mai bunã soluþie la un moment dat.  

În conformitate cu cerințaele legislative includem în cadrul Analizei Cost Beneficiu cel puţin 

trei alternative. În acest caz, în urma analizei variabilelor implicate în realizarea proiectului, 

s-au desprins următoarele scenarii tehnico-economice, care coincid cu două opţiuni diferite. 

- V0 = varianta zero – varianta fara investitie; in aceasta varianta centrul nu va primi 

acreditare si nu va putea oferi serviciile identificate ca fiind necesare 

- V1 = varianta maxima – varianta cu investitia maxima, in care s-au propus: 

o demolarea scarii existente si construirea unei scari in doua rampe ( aceasta scara 

este mult mai comoda decit una balansata); 

o transformarea mansardei in etaj cu un cistig important in ceea ce priveste inaltimea 

camerelor; 

o introducerea ascensorului in interiorul cladirii existente, prin demolarea unor pereti 

si parti din placile din beton armat ale nivelurilor si realizarea unui put de lift din beton 

armat; 

o demolarea unor stilpi din beon armat sau zidarie de caramida si crearea unor spatii 

mai mari; 

o practicarea unor goluri mai mari in peretii structurali ai cladirii pentru obtinerea 

unor spatii suplimentare. 

- V2 = varianta medie – varianta cu investitia medie in care au fost analizate diferite 

solutii de compartimentare si de reabilitare termica a imobilului, pentru a raspunde cerintelor 

de desfasurare optima a activitatilor propuse.  

Din punct de vedere functional soluția din varianta maxima (V1) nu se deosebeste substantial de 

varianta medie (V2), iar câștigul iîn suprafață este modest (cca 15 mp.). 
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In schimb toate modificările propuse conduc la o interventie majora asupra structurii de 

rezistenta si deci la o consolidare masiva a cladirii, ceea ce inseamna costuri mari de 

executie. Din punct de vedere al costurilor de functionare și intretinere, variantele V1 si V2 

nu difera.  Având în vedere cele de mai sus, consideram ca propunerea care consta in 

transformarea functionala a cladirii existente fara o interventie (sau cu o interventie 

minimala) asupra structurii de rezistenta, respectiv varianta V2, este recomandabilă.  

De aceea, în cele ce urmează, vom fundamenta analiza financiară pentru această alternativă 

de realizare a proiectului, din care vor rezulta principalii indicatori economico-financiari, în 

vederea adoptării deciziei de investiţii. 

În ceea ace privește identificarea beneficiariilor proiectului, considerați toţi cei care 

beneficiază în sens pozitiv de implementarea unui proiect / program, în acest caz avem în 

vedere persoanele vârstnice din sectorul bucureștean în care este realizată investiția.  

 

6.5.3.Analiza financiară 

 

În cadrul analizei financiare vom utiliza metoda incrementală, prin compararea veniturilor şi 

costurilor înregistrate în varianta cu proiect faţă de varianta fără proiect. Vom determina 

astfel fluxurile financiare marginale aferente investiţiei, utilizând în acest sens numai 

surplusul de venituri, respectiv de costuri, generate de implementarea proiectului în varianta 

optimă. Rata de actualizare utilizată în cadrul acestui proiect este de 5%, în conformitate  cu 

recomandările Comisiei Europene pentru proiectele finanțate din Fonduri Structurale.  

Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplătitor de TVA, ceea ce 

înseamnă că taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor din proiect este suportată de 

instituţie, în calitate de consumator final, fiind inclusă în costuri. De aceea, în fundamentarea 

costurilor în cadrul analizei financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA, care în acest caz 

este un flux de ieşire, ce urmează a fi plătit efectiv.  

 

6.5.3.1. Fundamentarea investiției 

 

La nivelul sectorului respectiv al Municipiului Bucureşti în care se dorește realizarea acestui 

centru există o populaţie de aproximativ 450.000 de locuitori, din care 19 % cu vârsta de 

peste 60 de ani. Aceste personae sunt supuse unui risc crescut de marginalizare social, care 

derive dintr-o tendință amplă la nivelul Uniunii Europene, și anume aceea a îmbătrânirii 

societății.  Astfel se poate constata ca pronderea persoanelor cu varsta de peste 60 de ani a 
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crescut cu un ritm de la 0,03% in 2003 la un ritm de 0,39 % in 2008. Raportul privind 

îmbătrânirea populaţiei al UE – cazul României estimează o creştere a cheltuielilor legate de 

îmbătrânirea populaţiei de peste 5 p.p. din PIB pentru perioada 2013-2060, ceea ce reprezintă 

un nivel ridicat față de media europeană de  2,9 p.p. Veniturile scăzute ale acestei categorii 

defavorizate, creşterea progresivă a costurilor de întreţinere a locuinţei, a alimentelor şi 

medicamentelor, extinderea sărăciei care afectează veniturile totale ale unei familii 

determinând sistarea ajutorului tradiţional acordat vârstnicului, dar şi abuzuri grave 

finalizate, în general, cu pierderea locuinţei de către persoanele vârstnice, reprezintă factori 

de risc social. 

În acest context un astfel de centru se vor acorda în mod gratuit servicii de consiliere 

psihologica, juridica, socială, unde beneficiarii au posibilitatea de a se informa prin 

intermediul mijloacelor electronice - Internet, servicii de socializare prin intermediul unui 

centru de zi, servicii de recuperare medicală prin servicii medicale, kinetoterapie, fizioterapie 

şi gimnastica medicală. Doar anumite servicii se vor plăti, cu sume modice (de ex., 

kineoterapia).  

 

6.5.3.2 Estimarea costurilor și a veniturilor 

În tabelul următor este prezentat devizul general al lucrărilor de construcții, ce arată de fapt 

costrurile cu investiția:  

Tabel nr. 1 Deviz general lucrări, RON 

Nr. 

Crt. 

Denumirea capitolelor și 

subcapitolelor Cheltuieli totale 

TVA  

(24%) Total  

  1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului     

1.1 Obţinerea terenului 0 0 0 

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 

1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului 5132 1231.68 6363.68 

  Total capitol 1  5132 1231.68 6363.68 

          

  2. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică     

2.1 Studii de teren 3421 821.04 4242.04 

2.2 

Cheltuieli pentru avize, acorduri 

şi autorizaţii 3850   3850 

2.3 Proiectare şi inginerie 166790 40029.6 206819.6 

2.4 Consultanţă 21384 5132.16 26516.16 
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2.5 Asistenţă tehnică 47043 11290.32 58333.32 

  Total capitol 2  242488 57273.12 299761.12 

          

  3. Cheltuieli pentru investiţii       

3.1 Construcţii şi instalaţii 2244412 538658.9 2783070.9 

3.2 Dotări de specialitate 77504 18600.96 96104.96 

3.3 

Achiziţionare programe 

informatice 8130 1951.2 10081.2 

  Total capitol 3 2330046 559211 2889257 

          

  4. Alte cheltuieli       

4.1 Organizare de şantier 22500 5400 27900 

4.2 Cote legale 33406 0 33406 

  Total capitol 4 55906 5400 61306 

          

  5. Cheltuieli diverse şi neprevăzute       

5.1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 209611 50306.64 259917.64 

  Total capitol 5 209611 50306.64 259917.64 

          

  TOTAL cheltuieli 2843183 673422.5 3516605.5 

Sursa: calcule constructor 

Eșalonarea investiției se face pe 3 ani, după cum urmează: 

Tabel nr. 2 Eșalonarea investiției  

An  1 2 3 Total  

Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la 

starea inițială  6363.68     6363.68 

Proiectare și asistență tehnică 153926.58 145834.54 0 299761.12 

Obtinerea terenului  4242.04     4242.04 

Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3850     3850 

Proiectare si engineering 103409.8 103409.8   206819.6 

Consultanta 13258.08 13258.08   26516.16 

Asistenta tehnica 29166.66 29166.66   58333.32 

Investitia de baza 0 1391535.44 1497721.6 2889257 

Constructii si instalatii   1391535.44 1391535.44 2783070.9 

Dotari de specialitate     96104.96 96104.96 

Produse informatice     10081.2 10081.2 

Alte cheltuieli 0 61306 0 61306 

Organizarea de santier   27900   27900 
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Comisioane, taxe, cote legale si costuri de finantare   33406   33406 

Diverse si neprevazute 86639.2133 86639.21333 86639.2133 259917.64 

Total  153926.58 1598675.98 1497721.6 3516605.5 

Sursa: calculele autorilor  

Pentru estimarea costurilor au fost luate în considerare următoarele categorii de costuri: 

 Cheltuieli de personal  

 Incalzit, energie electrica 

 Alte utilitati (apa, etc.) 

 Reparatii curente ; 

 Medicamente si materiale sanitare  

 Alte costuri de operare. 

Toate costurile operaționale au fost actualizate cu o rată anuală de creștere. Pentru 

cheltuielile de încălzit, energie electrică și ale utilități a fost propusă o rată de creștere anuală 

a acestora de 2% petru anii 1-9 și 3% pentru anii 10-20. Pentru cheltuielile cu reparatiile 

curente, medicamente si materiale sanitare au fost stabilite rate anuală de creștere de 1% 

pentru anii 1-5 și 2% pentru anii  6-20 – 2%.  

Totalul costurilor operaționale este prezentat în tabelul de mai jos: 

Tabel nr. 3 Costuri operaționale  

Ani

Implementare Operare

Nr Elemente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Cheltuieli de 

personal 24960 25210 25462 25716 26231 26755 27290 27836 28393 28961 29540 30131 30733 31348 31975 32615 33267 33932 34611 35303

2 Incalzit 800 800 1000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000

3

Energie 

electrica 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

4

Alte utilitati 

(apa, etc.) 200 200 200 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Rata anuala de 

crestere la 

preturile 

utilitatilor 

(1,2,3) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Total utilitati 

(2+3+4) 2000 2000 2200 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000

Total utilitati cu 

rata de crestere 2000 2040 2081 2122 2165 2208 2252 2297 2343 2414 2486 2561 2637 2717 2798 2882 2968 3057 3149 3244

5

Reparatii 

curente  0 0 0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

6

Medicamente si 

materiale 

sanitare 0 0 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

7

Alte costuri de 

operare 0 0 0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Rata anuala de 

crestere pentru 

costurile de 

operare (5,6,7) 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Total costuri 

intretinere si 

operare (5,6,7) 0 0 0 13700 13700 13700 13700 13700 13700 13700 13700 13700 13700 13700 13700 13700 13700 13700 13700 13700

Total costuri 

intretinere  cu 

rata de crestere 0 0 0 13700 13837 14114 14396 14684 14978 15277 15583 15894 16212 16536 16867 17205 17549 17900 18258 18623

Total cost anual 26960 27210 27662 79416 80068 80869 81686 82520 83371 84238 85123 86025 86946 87885 88842 89819 90815 91832 92868 93926
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Sursa: calculele autorilor  

 

Pentru calculul costurilor de personal s-a pornit de la următorul necesar de personal: 

Tabel nr. 4 Necesar de personal  

Denumirea postului  Nr. Posturi necesare 

Coordonator / inspector de specialiate  1 

Medic generalist  1 

Asistent fiziokinetoterapie 2 

Kinetoterapeut 2 

Psiholog  1 

Asistent social  1 

Consilier juridic 1 

Administrator  1 

Ingrijitor 1 

Total 11 

Sursa: calculele autorilor  

Pentru anii 1-3 considerăm că Centrul va avea nevoie de un administrator și un îngrijitor. Pe 

baza acestor ipoteze calculăm salariile nete și brute, actualizate în tabelul nr. 5 cu rate de 

creștere de 1 și 2% pe an.  

Tabel nr. 5 Costuri salariale 

Denumirea postului Nr. Posturi necesare

Salariu lunar lei 

net/post Salariu lunar brut/post 

Nr 

luni/an

Costuri totale 

net (ani 4-20)

Costuri 

totale net 

(ani 1-3)

Coordonator / inspector de specialiate 1 1250 1625 12 15000

Medic generalist 1 1200 1560 12 14400

Asistent fiziokinetoterapie 2 1100 1430 12 13200

Kinetoterapeut 2 1000 1300 12 12000

Psiholog 1 1000 1300 12 12000

Asistent social 1 900 1170 12 10800

Consilier juridic 1 1000 1300 12 12000

Administrator 1 800 1040 12 9600 9600

Ingrijitor 1 800 1040 12 9600 9600

Total 11 9050 108600 19200  

Sursa: calculele autorilor  

Tabel nr. 7 Costuri salariale actualizate cu rate de creștere anuale 

An 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Salarii nete/an 19200 19200 19200 108600 108600 108600 108600 108600 108600 108600 108600 108600 108600 108600 108600 108600 108600 108600 108600 108600

Rata de crestere salariu net 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Net cu rata de crestere 19200 19392 19586 19782 20177 20581 20993 21412 21841 22277 22723 23178 23641 24114 24596 25088 25590 26102 26624 27156

Brut 24960 25209.6 25461.7 25716.3 26230.6 26755.3 27290.4 27836.2 28392.9 28960.7 29540 30130.8 30733.4 31348 31975 32614.5 33266.8 33932.1 34610.8 35303 

Sursa: calculele autorilor  
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Se estimează că Centru va obține și o serie de venituri proprii, care decurg din plata unor taxe 

minimale de către utilizatorii săi, pentru servicii precum recuperarea medicală, pe care 

Centrul nu le poate acoperi în totalitate din tranferurile bugetare. Celelalte intrări de numerar 

cu care Centru își va finanța activitățile sunt de fapt transferurile de la ordonatorul de credite.  

Pe baza estimării fluxurilor de intrare și ieșire calculăm fluxul de numerar, în tabelul 

următor: 

Tabel nr. 8 Fluxul de numerar 

Sursa: calculele autorilor  

 

Situația fluxurilor de numerar elaborată arată că fluxul de numerar este pozitiv pentru fiecare 

an al perioadei de referință, adică că nu există riscul de lipsă de lichiditate.  

Având în vedere că investiţiile realizate nu pot fi valorificate ca atare la sfârşitul perioadei de 

referinţă de 20 ani estimăm că valoarea reziduală la 5% din valoarea investiţiei iniţiale. 

Aceasta se consideră un flux financiar de intrare în ultimul an de analiză (20) şi se 

cumulează, în vederea actualizării, cu fluxurile financiare nete înregistrate în acel an. 

Având o singură sursă de finanţare, provenind din fonduri nerabursabile, nu se justifică 

realizarea unei analize financiare separate privind profitabilitatea financiară a investiţiei în 

funcţie de structura de finanţare a acesteia. În acest caz, profitabilitatea investiţiei (/C) va 

coincide cu profitabilitatea financiară a capitalului investit (/K) şi este determinată în cele ce 

urmează. Pornind de la fluxul de numerar calculăm indicatorii FNPV/C (în acest caz identic 

cu FNPV/K) și FRR/C (în acest caz, identic cu FRR/K).  

Elemente/ani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Total costuri de operare 26960 27209.6 27661.7 79416.31 80067.64 80868.99 81686.37 82520.1 83370.5 84237.91 85122.67 86025.12 86945.63 87884.54 88842.23 89819.07 90815.45 91831.76 92868.4 93925.77

Total anual intrari de 

numerar (transferuri 

ordonator credit cf 

bugetului) 26960 27209.6 27661.7 79416.31 80067.64 80868.99 81686.37 82520.1 83370.5 84237.91 85122.67 86025.12 86945.63 87884.54 88842.23 89819.07 90815.45 91831.76 92868.4 93925.77

Total venituri proprii 0 0 0 10000 10000 10000 10000 10000 13000 13000 13000 13000 13000 16000 16000 16000 16000 20000 20000 20000

Total venituri 26960 27209.6 27661.7 89416.31 90067.64 90868.99 91686.37 92520.1 96370.5 97237.91 98122.67 99025.12 99945.63 103884.5 104842.2 105819.1 106815.5 111831.8 112868.4 113925.8

Flux de numerar 0 0 0 10000 10000 10000 10000 10000 13000 13000 13000 13000 13000 16000 16000 16000 16000 20000 20000 20000
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Indicatorii financiari ai investiției

FLUXURI FINANCIARE  /  ANI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Total venituri 27,210 27,662 89,416 90,068 90,869 91,686 92,520 96,371 97,238 98,123 99,025 99,946 103,885 104,842 105,819 106,815 111,832 112,868 113,926 113,926

Surse de finantare 141,612 1,470,782 1,377,904

Total costuri (investiție + 

operaționale)
76963.29

103923.29 1625885.58 1525383.296 79416.313 80067.639 80868.992 81686.372 82520.099 83370.501 84237.911 85122.67 86025.123 86945.625 87884.538 88842.229 89819.073 90815.455 91831.764 92868.399 93925.76702

Valoarea reziduală 142,159

Fluxuri financiare nete -76963 64,899 -127,442 -58063.111 10651.33 10801.35 10817.38 10833.73 13850.4 13867.41 13884.76 13902.45 13920.5 16938.91 16957.69 16976.84 16996.38 21016.31 21036.64 21057.37 162,159

Rata de actualizare 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Factor de actualizare 105.0% 110.3% 115.8% 121.6% 127.6% 134.0% 140.7% 147.7% 155.1% 162.9% 171.0% 179.6% 188.6% 198.0% 207.9% 218.3% 229.2% 240.7% 252.7% 265.3%

Indice de actualizare 0.9524 0.9070 0.8638 0.8227 0.7835 0.7462 0.7107 0.6768 0.6446 0.6139 0.5847 0.5568 0.5303 0.5051 0.4810 0.4581 0.4363 0.4155 0.3957 0.3769

Fluxuri financiare actualizate 61,808 -115,594 -50,157 8,763 8,463 8,072 7,699 9,374 8,939 8,524 8,128 7,751 8,983 8,565 8,166 7,786 9,169 8,741 8,333 61,116

FNPV/C = FNPV/K

FRR/C = FRR/K

92,633

5.71%

Tabel nr. 9 Indicatorii financiari ai investiției  

Sursa: calculele autorilor  

Obținem astfel: 

FNPV/C=92,633 ron 

FRR/C = FRR/K = 5.71% 

Deoarece VFNA/C este pozitivã şi RIRF/C este mai mare decât rata de actualizare, proiectul 

este profitabil, ținând cont de toate sursele de finanțare posibil de utilizat și de costul mediu 

ponderat al acestora, utilizat drept ratã de actualizare. Ambii indicatori justifică pe deplin 

adoptarea deciziei de realizare a investiţiei propuse. 

 

6.5.4. Analiza economică 

În urma analizei financiare, am stabilit faptul că investiţia propusă este una profitabilă, şi în 

acelaşi timp sustenabilă din punct de vedere financiar. Din aceste motive, în acest caz 

concret, nu se justifică realizarea analizei economice.  

 

6.5.5. Analiza de senzitivitate  

Analiza realizată anterior este una în mediu determinist. În realitate, mediul economic este 

supus incertitudinii. În cadrul analizei de senzitivitate ne propunem să identificăm variabilele 

critice ale modelului şi cât de sensibil este proiectul la modificarea acestora. 

Variabilele critice identificate sunt: 

 costul cu investiţia (CI) – estimăm că se pot înregistra economii faţă de sumele 

precizate în mediul cert sau, dimpotrivă, anumite achiziţii să fie mai costisitoare decât 

am estimat iniţial; intervalul de variaţie al variabilei este stabilit la (-10%; +20%) 

 costurile operaţionale (CO)  și anume (-5%; +10%). 
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În continuare prezentăm un extras din analiza de senzitivitate: 

Tabelul nr.  10 Extras din analiza de senzitivitate (FNPV/C) 

Variabilă/ 

Modificări 
-20 -10 0 +10 +20 

Costul cu investiţia 113504 103068 92633 82197 71761 

Costurile operaţionale 89708 91170 92633 94095 95557 

Sursa: calculele autorilor  

Tabelul nr.  11 Extras din analiza de senzitivitate (FNPV/C) 

Variabilă/ 

Modificări procentuale 
-20 -10 0 +10 +20 

Costul cu investiţia -23 -11 0 11 23 

Costurile operaţionale 3 2 0 -2 -3 

Sursa: calculele autorilor  

Tabelul nr.  11 Extras din analiza de senzitivitate (FRR) 

Variabilă/ 

Modificări 
-20 -10 0 +10 +20 

Costul cu investiţia 7,97 6,71 5,71 4,90 4,22 

Costurile operaţionale 5,58 5,64 5,71 5,78 5,85 

Sursa: calculele autorilor  

Tabelul nr.  12 Extras din analiza de senzitivitate (FRR) 

Variabilă/ 

Modificări(procente) 
-20 -10 0 +10 +20 

Costul cu investiţia 40 18  -14 -26 

Costurile operaţionale -2 -1  1 2 

Sursa: calculele autorilor  

Din analiza rezultatelor se pot desprinde următoarele observaţii: 

 costul cu investiţia exercită cea mai importantă influenţă asupra indicatorilor financiari 

şi economici de eficienţă a proiectului. La o creştere cu 10% a costurilor cu investiţia 

iniţială, venitul net actualizat financiar se reduce cu 23%, iar FRR se reduce cu 26% 

(scade cu 1,49 puncte procentuale); 

 costurile operațioanale au un impact nesemnificativ; nu există riscul ca indicatorii 

proiectului să devină inacceptabili în interiorul intervalului de variaţie stabilit din cauza 

creşterii  costurilor operaționale. 
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Din analiza de senzitivitate rezultă aşadar că variabila la care proiectul de reabilitare a 

Centrului de servicii sociale este cel mai sensibil este costul investiţiei iniţiale. 

 

6.5.6. Analiza riscurilor 

 

Pentru analiza proiectului de investiţii s-au luat în considerare riscurile ce pot aparea atât în 

perioada de implementare a proiectului cât şi în perioada de exploatare a noului obiectiv. 

Riscurile inerente unui proiect finanțat din fonduri publice, în perioada de implementare, de 

către un Consiliu local pot fi: 

 Întârzieri în primirea finanțării, cu potențiale efecte negative asupra fluxului de 

numerar 

 Corelarea termenelor de achiziţie cu disponibilitatea resurselor financiare 

 Probleme în organizarea și desfășurarea licitațiilor  

 Nerespectarea termenelor stabilite de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj - din 

cauza unor motive ce depind sau nu de executant. 

Din punct de vedere tehnic, pot apărea de asemena următoarele tipuri de riscuri:  

 Executarea defectuoasă a unei/unor părţi din lucrări; 

 Nerespectarea normativelor şi legislatiei în vigoare; 

 Comunicarea defectuoasă între entităţile implicate în implementarea proiectului şi 

executanţii contractelor de lucrări şi achiziţii echipamente şi utilaje. 

 Dificultăţi în asigurarea de către Consilul local a managamentului de proiect. 

Având în vedere caracterul investiţiei, considerăm că nu sunt implicate riscuri majore, al 

căror impact să nu fi fost deja surprins în cadrul analizei de senzitivitate şi care ar trebui 

cuantificate separat. Având în vedere caracterul investiţiei, considerăm că nu sunt implicate 

riscuri majore, al căror impact să nu fi fost deja surprins în cadrul analizei de senzitivitate şi 

care ar trebui cuantificate separat. 

În cazul investiţiilor ce vizează reabilitarea termică a clădirilor, principalele categorii de 

riscuri care pot apărea sunt următoarele: 

 o potențială penurie de personal calificat care să ofere serviciile sociale; 

 disponibilitatea personalului specializat însă posibil demotivat de un nivel salarial 

relativ redus; 

 posibilitatea limitată a viitorilor de beneficiari de a plăti pentru unele dintre serviciile 

sociale; 
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 o posibilă reticență a viitorilor beneficiari de a apela la serviciile oferite de centru; 

 factori politici care pot inflenţa stabilitatea generală şi incertitudinea privind legislaţia 

aplicabilă unor astfel de centre și finanțările pe care acestea urmează să le primească.  

 

6.5.6. Concluziile studiului de caz 

 

În urma fundamentării fluxurilor financiare de intrare (venituri), respectiv ieşire (cheltuieli), 

a determinării indicatorilor proiectului şi a verificării sustenabilităţii financiare, recomandăm 

realizarea proiectului în varianta propusă în proiect. Obiectivele proiectului pot fi îndeplinite 

în contextul parametrilor financiari prezentați de proiect, acestea conducînd, pe termen mediu 

și lung la integrarea grupurilor sociale identificate în proiect precum și la o mai bună 

asistență medicală acordată acestora.  
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6.6. Studiu de caz privind o investiţie în reabilitarea şi modernizarea unui drum  

 

6.6.1. Identificarea investiţiei, definirea obiectivelor şi stabilirea perioadei de referinţă 

În acest studiu de caz vom prezenta analiza cost-beneficiu specifică reabilitării şi 

modernizării unui drum pe o porţiune de 13 km. În memoriul tehnic realizat anterior Analizei 

Cost-Beneficiu, au fost identificate necesităţile de intervenţie asupra clădirii, care constau 

din: 

În memoriul tehnic realizat anterior Analizei Cost-Beneficiu, au fost identificate necesităţile 

de intervenţie care constau din: 

 lucrări de extindere a sistemului rutier la patru benzi, pe porţiunile de drum în care 

acest lucru este posibil; 

 consolidarea sistemului rutier existent - pe zonele cu o stare proastă  a pavajului de 

asfalt;  

 remodelarea sistemului rutier existent - pe zonele cu asfalt în condiţii 

necorespunzătoare;  

 consolidarea marginilor drumului pe zonele în care este necesară; 

 efectuarea de lucrări de reparaţii la poduri astfel încât să se stopeze degradarea şi să 

se asigure desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă. 

Principala problemă care se cere rezolvată prin realizarea proiectului a fost calitatea slabă a 

infrastructurii de transport în zonă. Sursa problemei o  constituie vârsta infrastructurii rutiere 

şi faptul că nu mai poate susţine traficul intens al vehiculelor grele. 

Obiectivele urmărite prin realizarea proiectului au fost:  

 reabilitarea şi modernizarea drumului şi extinderea sa la patru benzi acolo unde este 

posibil, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de trafic şi a asigurării unei legături 

eficiente cu alte drumuri judeţene, naţionale şi europene; 

 crearea unei rute de transport alternative pentru vehiculele grele şi pentru o parte din 

vehiculele uşoare care tranzitează zona; 

 creşterea vitezei de transport prin suplimentarea numărului de benzi de circulaţie pe 

sens pe anumite porţiuni; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de trafic ca urmare a decongestionării; 

 reducerea poluării ca urmare a decongestionării; 
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 reducerea costurilor de transport pe drumul reabilitat şi modernizat. 

Având în vedere duratele normate de utilizare ale activelor din proiect, dar şi standardele 

aplicabile în cazul evaluării proiectelor de investiţii în cadrulanalizei cost – beneficu , vom 

considera o perioadă de referinţă de 25 ani. Pe această perioadă se vor estima fluxurile 

financiare de venituri şi cheltuieli, precum şi fluxul financiar net. 

 

6.6.2. Analiza opţiunilor 

În urma analizei variabilelor implicate în realizarea proiectului, s-au desprins două scenarii 

tehnico-economice, care coincid cu două opţiuni diferite. 

Opţiunea1 -  „fără proiect” 

Acest scenariu presupune continuarea activităţii în condiţiile actuale, fără implementarea 

proiectului de investiţii. Analiza va fi realizată pe baza costurilor de mentenanţă pe care le 

implică actuala stare tehnică a infrastructurii de transport. 

Opţiunea 2 – „cu proiect” 

Scenariul presupune că proiectul de reabilitare şi modernizare a sistemului rutier va fi 

implementat în întregime. Investiţia propusă va conduce la reducere a costurilor de 

întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii de transport. 

Analiza efectuată din punct de vedere tehnic relevă faptul că scenariul optim este cel de-al 

doilea, adică varianta cu proiect. Valoarea totală a proiectului în această variantă este de  

6.024.023 euro. În cele ce urmează, vom fundamenta analiza financiară pentru această 

alternativă de realizare a proiectului, din care vor rezulta principalii indicatori economico-

financiari, în vederea adoptării deciziei de investiţii. 

 

6.6.3.Analiza financiară 

 

În cadrul analizei financiare vom utiliza metoda incrementală, prin compararea veniturilor şi 

costurilor înregistrate în varianta cu proiect faţă de varianta fără proiect. Vom determina 

astfel fluxurile financiare marginale aferente investiţiei, utilizând în acest sens numai 

surplusul de venituri, respectiv de costuri, generate de implementarea proiectului în varianta 

optimă.  

În realizarea analizei financiare s-a pornit de la următoarele ipoteze. 

Valoarea totală a proiectului, în conformitate cu devizul general al investiţiei, este formată 

din : 
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 cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului : 6.515 euro ( alocaţi 

exclusiv lucrărilor de amenajare pentru protecţie mediului; 

 cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică în valoare de 120.881 euro care 

cuprind :  

o studii de teren 10.425 euro; 

o obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor 2.606 euro; 

o proiectare şi inginerie : 107.580 euro din care 32.850 euro pentru 

studiul de fezabilitate şi 75.000 euro pentru proiectul tehnic; 

 cheltuieli pentru investiţia de bază în valoare de 5.314.585 euro, alocaţi 

exclusiv lucrărilor de construcţii; 

 cheltuieli pentru probe tehnologice şi predare la beneficiar în valoare de 2.997 

euro; 

 alte cheltuieli în  sumă de 536.701 formate din : 

o 159.633 euro cheltuieli cu organizarea de şantier; 

o 274.037 euro cheltuieli diverse şi neprevăzute; 

o 103.031 cheltuieli cu taxe legale. 

Proiectul nu incumbă cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 

investiţii. Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplătitor de TVA, 

ceea ce înseamnă că taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor din proiect este suportată 

de instituţie, în calitate de consumator final, fiind inclusă în costuri. De aceea, în 

fundamentarea costurilor în cadrul analizei financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA, care 

în acest caz este un flux de ieşire, ce urmează a fi plătit efectiv.  

Având în vedere caracterul investiţiei realizate (reabilitarea ş modernizarea unui drum) şi 

faptul că aceasta nu este o investiţie productivă, nu sunt necesare investiţii în capital de lucru; 

vom considera deci că atât investiţia iniţială în capital de lucru, cât şi cea pe parcursul duratei 

de viaţă a proiectului sunt ambele egale cu zero. 

În Tabelul nr. 1 este realizată o sinteză a categoriilor de costuri ce compun costul total cu 

investiţia, datele fiind preluate din Devizul general privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului de investiţie.  
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Tabelul nr. 1: Costul cu investiţia (valoare cu TVA) (lei, preţuri constante ale anului 0) 

Categorii de 

cost/Ani 

A – an 

investiţie 
1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

Obţinerea şi 
amenajarea 

terenului  

             

6.515  
              

 

Cheltuieli 

pentru 
asigurarea 

utilităţilor 

                

 

Cheltuieli 

pentru 

proiectare şi 

asistenţă 
tehnică  

        
120.881  

              

 

Cheltuieli 

pentru 

investiţia de 
bază  

    

5.314.585  
              

 

Cheltuieli 

pentru probe 
tehnologice şi 

predare la 

beneficiar  

             

2.997  
              

 

Alte cheltuieli 

        

579.245  
              

 

Costul 

investiţiei 

iniţiale  

    

6.024.223  
0 0 0 0 0 0 0 

 

Capitol de 

lucru net 
                

 

Total cost cu 
investiţia  

    
6.024.223  

0 0 0 0 0 0 0 
 

 

Categorii 

de 

cost/Ani 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Obţinerea 

şi 
amenajarea 

terenului                    

Cheltuieli 
pentru 

asigurarea 

utilităţilor                   

Cheltuieli 

pentru 

proiectare 
şi asistenţă 

tehnică                    

Cheltuieli 

pentru 
investiţia 

de bază                    

Cheltuieli 
pentru 

probe 

tehnologice 
şi predare 

la 

beneficiar                    

Alte 

cheltuieli                   

Costul 

investiţiei 
iniţiale  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Capitol de 

lucru net                   

Total cost 
cu 

investiţia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Categorii de 

cost/Ani 18 19 20 21 22 23 24 25 

Obţinerea şi 

amenajarea 
terenului                  

Cheltuieli 

pentru 
asigurarea 

utilităţilor                 

Cheltuieli 

pentru 
proiectare şi 

asistenţă 

tehnică                  

Cheltuieli 

pentru 

investiţia de 
bază                  

Cheltuieli 

pentru probe 
tehnologice şi 

predare la 

beneficiar                  

Alte cheltuieli                 

Costul 

investiţiei 

iniţiale  0 0 0 0 0 0 0 0 

Capitol de 

lucru net                 

Total cost cu 

investiţia  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Costurile operaţionale pentru exploatarea dumului vor include pe parcusul celor 25 de ani 

atât în scenariul cu proiect cât şi în scenariul fără proiect două categorii de cheltuieli : 

cheltuielile pentru întreţinere şi reparaţii curente şi cheltuielile pentru reparaţii capitale. 

În cazul scenariului fără proiect cheltuielile implicate au fost determinate astfel: 

a)Determinarea cheltuielilor pentru întreţinere şi reparaţii curente este efectuată conform 

tabelului următor: 

 

Tabelul nr.2 Determinarea costurilor anuale de mentenanţă în varianta fără 

proiect 

Suprafaţa totală (m2) Costuri unitare de 

mentenanţă (euro/m2) 

Costuri anuale de mentenanţă  

(euro) 

201.416 1,0 201.416 

  

b) Cheltuielile pentru reparaţii capitale, ce presupun intervenţii complexe şi foarte 

costisitoare. Conform reglementărilor tehnice în vigoare lucrările de raparaţii capitale trebuie 
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efectuate o dată la zece ani. Pentru lucrările de reparaţii capitale în varianta fără proiect au 

fost prevăzute cheltuieli de 860.000 euro / reparaţie. 

Dinamica costurilor operaţionale aferente scenariului fără proiect este prezentată în tabelul 

următor. 

Tabelul nr.3 – Costurile operaţionale în varianta fără proiect 

Categorii 

de cost/Ani 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cheltuieli 

de 
întreţinere 

şi reparaţii 

curente 

  
         

201.416  

         

203.430  

         

205.464  

         

207.519  

         

209.594  

         

211.690  

         

213.807  

         

215.945  

Rata anuala 
de creştere 

a costurilor 

cu 
mentenanţa 

    1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Cheltuieli 

pentru 
reparaţii 

capitale 

                  

Total 
costuri 

operaţionale 

                    

-    

         

201.416  

         

203.430  

         

205.464  

         

207.519  

         

209.594  

         

211.690  

         

213.807  

         

215.945  

 

Categorii 

de cost/Ani 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Cheltuieli de 

întreţinere şi 
reparaţii 

curente 

218.105 220.286 222.489 224.713 226.961 231.500 236.130 240.852 245.669 

Rata anuala 

de creştere a 
costurilor cu 

mentenanţa 

1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 

Cheltuieli 
pentru 

reparaţii 

capitale 

 860.000        

Total costuri 
operaţionale 

218.105 1.080.286 222.489 224.713 226.961 231.500 236.130 240.852 245.669 

 

Categorii 

de cost/Ani 18 19 20 21 22 23 24 25 

Cheltuieli de 

întreţinere şi 
reparaţii 

curente 

         
250.583  

         
255.594  

             
260.706  

         
265.921  

         
271.239  

         
276.664  

         
282.197  

         
287.841  

Rata anuala 

de creştere a 
costurilor cu 

mentenanţa 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Cheltuieli 
pentru 

reparaţii 

capitale 

    
             

860.000  
          

Total costuri 
operaţionale 

         
250.583  

         
255.594  

         
1.120.706  

         
265.921  

         
271.239  

         
276.664  

         
282.197  

         
287.841  

 

În cazul scenariului cu proiect costurile operaţionale includ: 

a) Cheltuieli pentru întreţinere şi reparaţii a căror determinare este prezentată în 
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tabelul următor: 

 

Tabelul nr.4 Determinarea costurilor anuale de mentenanţă în varianta cu 

proiect 

Suprafaţa totală (m2) Costuri unitare de 

mentenanţă (euro/m2) 

Costuri anuale de mentenanţă 

(euro) 

222.636 1,5 333.954 

 

b) Cheltuielile pentru reparaţii capitale care au fost estimate, conform 

reglementărilor tehnice şi practicilor în domeniu, la aproximativ 25 % din 

valoarea proiectului. Asemenea lucrări vor fi efectuate o dată la 10 ani. Costul 

unei reparaţii capitale a fost estimat la valoarea de 1.514.199 euro. 

Tabelul nr.5 – Costurile operaţionale în varianta cu proiect 

Categorii 

de cost/Ani 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cheltuieli 

de 

întreţinere 
şi reparaţii 

curente 

  333.954 337.294 340.666 344.073 347.514 350.989 354.499 

Rata anuala 

de creştere 
a costurilor 

cu 

mentenanţa 

  1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Cheltuieli 

pentru 

reparaţii 
capitale 

         

Total 

costuri 

operaţionale 

- - 333.954 337.294 340.666 344.073 347.514 350.989 354.499 

 

Categorii 

de cost/Ani 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Cheltuieli de 

întreţinere şi 

reparaţii 
curente 

358.044 361.624 365.241 368.893 372.582 380.034 387.634 395.387 403.295 

Rata anuala 

de creştere a 

costurilor cu 
mentenanţa 

1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 

Cheltuieli 

pentru 
reparaţii 

capitale 

 1.514.199        

Total costuri 

operaţionale 
358.044 1.875.823 365.241 368.893 372.582 380.034 387.634 395.387 403.295 
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Categorii 

de cost/Ani 18 19 20 21 22 23 24 25 

Cheltuieli de 
întreţinere şi 

reparaţii 

curente 

411.361 419.588 427.979 436.539.09 445.269.87 454.175.27 463.258.77 472.523.95 

Rata anuala 
de creştere a 

costurilor cu 

mentenanţa 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Cheltuieli 
pentru 

reparaţii 

capitale 

  1.514.199      

Total costuri 

operaţionale 
411.361 419.588 1.942.179 436.539 445.270 454.175 463.259 472.524 

 

Costurile operaţionale utilizate în analiza financiară sunt prezentate în tabelul următor : 

Tabelul nr.6 – Costurile operaţionale pentru analiza financiară 

Categorii de 

cost/Ani 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cheltuieli de 

întreţinere şi 
reparaţii curente 

  
       

(201,416) 

         

130,524  

         

131,829  

         

133,147  

         

134,479  

         

135,824  

         

137,182  

         

138,554  

Rata anuala de 

creştere a 

costurilor cu 

mentenanţa 

    1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Cheltuieli 

pentru reparaţii 
capitale 

  
                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Total costuri 
operaţionale 

                    

-    
       

(201,416) 

         

130,524  

         

131,829  

         

133,147  

         

134,479  

         

135,824  

         

137,182  

         

138,554  

 

Categorii de 

cost/Ani 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Cheltuieli de 

întreţinere şi 

reparaţii 
curente 

         

139,939  

             

141,339  

         

142,752  

         

144,180  

         

145,621  

         

148,534  

         

151,504  

         

154,535  

         

157,625  

Rata anuala de 

creştere a 

costurilor cu 

mentenanţa 

1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 

Cheltuieli 

pentru reparaţii 
capitale 

                     

-    

             

654,199  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Total costuri 

operaţionale 

         

139,939  

             

795,538  

         

142,752  

         

144,180  

         

145,621  

         

148,534  

         

151,504  

         

154,535  

         

157,625  

 

Categorii de 

cost/Ani 18 19 20 21 22 23 24 25 

Cheltuieli de 
întreţinere şi 

reparaţii 

curente 

         

160,778  

         

163,993  

             

167,273  

         

170,619  

         

174,031  

         

177,512  

         

181,062  

         

184,683  

Rata anuala de 

creştere a 

costurilor cu 

mentenanţa 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Cheltuieli 
pentru reparaţii 

                     
-    

                     
-    

             
654,199  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    
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capitale 

Total costuri 

operaţionale 

         

160,778  

         

163,993  

             

821,472  

         

170,619  

         

174,031  

         

177,512  

         

181,062  

         

184,683  

 

Prin exploatarea drumului, atât în varianta cu proiect cât ş în varianta fără proiect,  am luat în 

considerare următoarele categorii de venituri cuantificabile monetar: 

- Venituri din alocaţii bugetare pentru întreţinerea curentă, pentru fiecare an al 

perioadei de exploatare. Aceste venituri au fost estimate luând în considerare sumele 

alocate în anii anteriori cât amplitudinea cheltuielilor necesare pentru întreţinerea şi 

reparaţiile curente; 

- Venituri din alocaţii bugetare pentru reparaţiile capitale din anii 10 şi 20 ai 

exploatării, care au fost estimate la nivelul cheltuielilor cu reparaţiile capitale; 

- Veniturile din concesionarea suprafeţelor adiacente drumului  atât pentru varianta fără 

proiect cât şi pentru varianta cu proiect. 

Determinarea veniturilor aferente concesionării suprafeţelor adiacente drumului pentru 

scenariul fără proiect este prezentată în următorul tabel : 

Tabelul nr.7 –  Determinarea veniturilor din concesiune pentru scenariul fără proiect 

Explicaţii  Valoare 

Numar terenuri disponibile  4 

Suprafata medie a unui teren adiacent disponibil 250 

Venit anual /mp suprafata concesionata 15 

Total venituri din suprafetele adiacente concesionate 15000 

 

Veniturile operaţionale pentru cei 25 de ani de exploatare în varianta fără proiect sunt 

prezentate în tabelul nr.8. 

Tabelul nr.8 –  Veniturile operaţionale în scenariul fără proiect 

Categorii de venit /ani A  1 2 3 4 5 6 7 8 

Venituri din alocatii bugetare 

pentru intretinerea curenta   

     

204.400  

     

206.444  

     

208.508  

    

210.594  

         

212.699  

         

214.826  

         

216.975  

         

219.144  

Rata de crestere anuala a 
alocatiilor bugetare     1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Venituri din alocatii bugetare 

pentru reparatii capitale                   

Venituri din concesiunea 
spatiilor adiacente   

       
15.000  

       
15.450  

       
15.914  

      
16.391  

           
16.883  

           
17.389  

           
17.911  

           
18.448  

Rata anuală de crestere a 

veniturilor din concesiuni     3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Total venituri          -    
     

204.400  
     

206.444  
     

208.508  
    

210.594  
         

212.699  
         

214.826  
         

216.975  
         

219.144  

 

Categorii de 

venit /ani 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Venituri din 

alocatii bugetare 

pentru 
intretinerea 

curenta 

         

221.336  

             

223.549  

         

225.785  

         

228.043  

         

230.323  

         

234.929  

         

239.628  

         

244.421  

         

249.309  
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Rata de crestere 

anuala a 
alocatiilor 

bugetare 

1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 

Venituri din 

alocatii bugetare 
pentru reparatii 

capitale 

  
             

860.000  
              

Venituri din 
concesiunea 

spatiilor 

adiacente 

           

19.002  

               

19.572  

           

20.159  

           

20.764  

           

21.386  

           

21.814  

           

22.250  

           

22.695  

           

23.149  

Rata anuală de 
crestere a 

veniturilor din 

concesiuni 

3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 

Total venituri  

         

221.336  

         

1.083.549  

         

225.785  

         

228.043  

         

230.323  

         

234.929  

         

239.628  

         

244.421  

         

249.309  

 

Categorii de 

venit /ani 18 19 20 21 22 23 24 25 

Venituri din 

alocatii bugetare 
pentru 

intretinerea 

curenta 

         

254.295  

         

259.381  

             

264.569  

         

269.860  

         

275.257  

         

280.762  

         

286.378  

         

292.105  

Rata de crestere 

anuala a 

alocatiilor 
bugetare 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Venituri din 

alocatii bugetare 

pentru reparatii 
capitale 

    
             

860.000  
          

Venituri din 

concesiunea 
spatiilor 

adiacente 

           
23.612  

           
24.085  

               
24.566  

           
25.058  

           
25.559  

           
26.070  

           
26.591  

           
27.123  

Rata anuală de 

crestere a 
veniturilor din 

concesiuni 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Total venituri  
         

254.295  
         

259.381  
         

1.124.569  
         

269.860  
         

275.257  
         

280.762  
         

286.378  
         

292.105  

 

Veniturile aferente concesionării suprafeţelor adiacente drumului în scenariul cu proiect sunt 

detaliate în următorul tabel. 

Tabelul nr.9 –  Determinarea veniturilor din concesiune pentru scenariul fără proiect 

Explicaţii  Valoare 

Numar terenuri disponibile  6 

Suprafata medie a unui teren adiacent disponibil 250 

Venit anual /mp suprafata concesionata 15 

Total venituri din suprafetele adiacente concesionate 22500 

 

Detalierea veniturilor operaţionale în varianta cu proiect este prezentată în  tabelul nr.10. 
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Tabelul nr.10–  Veniturile operaţionale în scenariul cu proiect 

Categorii de 

venit /ani A  1 2 3 4 5 6 7 8 

Venituri din 
alocatii bugetare 

pentru 

intretinerea 
curenta 

  
     

333.954  
     

333.954  
     

337.294  
    

340.666  
         

344.073  
         

347.514  
         

350.989  
         

354.499  

Rata de crestere 

anuala a 

alocatiilor 

bugetare 

      1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Venituri din 

alocatii bugetare 
pentru reparatii 

capitale 

                  

Venituri din 
concesiunea 

spatiilor 

adiacente 

  
       

22.500  

       

23.175  

       

23.870  

      

24.586  

           

25.324  

           

26.084  

           

26.866  

           

27.672  

Rata anuală de 

crestere a 

veniturilor din 
concesiuni 

    3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Total venituri  
        -    

     

356.454  

     

357.129  

     

361.164  

    

365.253  

         

369.397  

         

373.598  

         

377.855  

         

382.171  

 

Categorii de 

venit /ani 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Venituri din 

alocatii bugetare 
pentru 

intretinerea 

curenta 

         

358.044  

             

361.624  

         

365.241  

         

368.893  

         

372.582  

         

380.034  

         

387.634  

         

395.387  

         

403.295  

Rata de crestere 

anuala a 

alocatiilor 
bugetare 

1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 

Venituri din 

alocatii bugetare 

pentru reparatii 
capitale 

  
         

1.514.199  
              

Venituri din 

concesiunea 
spatiilor 

adiacente 

           
28.502  

               
29.357  

           
30.238  

           
31.145  

           
32.080  

           
32.721  

           
33.376  

           
34.043  

           
34.724  

Rata anuală de 
crestere a 

veniturilor din 

concesiuni 

3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 

Total venituri  
         

386.546  
             

390.982  
         

395.479  
         

400.038  
         

404.662  
         

412.755  
         

421.010  
         

429.430  
         

438.019  

 

Categorii 

de venit 

/ani 18 19 20 21 22 23 24 25 

Venituri din 

alocatii 
bugetare 

pentru 

intretinerea 
curenta 

         

411.361  

         

419.588  

             

427.979  

   

436.539.09  

   

445.269.87  

   

454.175.27  

   

463.258.77  

   

472.523.95  

Rata de 

crestere 
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
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anuala a 

alocatiilor 
bugetare 

Venituri din 

alocatii 

bugetare 
pentru 

reparatii 

capitale 

    
         

1.514.199  
          

Venituri din 

concesiunea 

spatiilor 
adiacente 

           

35.418  

           

36.127  

               

36.849  

           

37.586  

           

38.338  

           

39.105  

           

39.887  

           

40.685  

Rata anuală 

de crestere 

a 
veniturilor 

din 

concesiuni 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Total 

venituri  

         

446.779  

         

455.715  

             

464.829  

         

474.125  

         

483.608  

         

493.280  

         

503.146  

         

513.209  

 

În tabelul următor sunt detaliate venituri operaţionale ca diferenţă între cele două scenarii ( 

cu proiect şi fără proiect). 

Tabelul nr.11–  Veniturile operaţionale pentru analiza financiară 

Categorii de 

venit /ani A  1 2 3 4 5 6 7 8 

Venituri din 

alocatii bugetare 

pentru 

intretinerea 

curenta 

 129.554 127.510 128.785 130.073 131.374 132.687 134.014 135.354 

Rata de crestere 

anuala a 
alocatiilor 

bugetare 

  1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Venituri din 
alocatii bugetare 

pentru reparatii 

capitale 

         

Venituri din 
concesiunea 

spatiilor 

adiacente 

 7.500 7.725 7.957 8.195 8.441 8.695 8.955 9.224 

Rata anuală de 

crestere a 

veniturilor din 
concesiuni 

 - 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Total venituri  - 137.054 135.235 136.742 138.268 139.815 141.382 142.970 144.578 

 

Categorii de 

venit /ani 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Venituri din 

alocatii bugetare 
pentru 

intretinerea 

curenta 

136.708 138.075 139.456 140.850 142.259 145.104 148.006 150.966 153.986 

Rata de crestere 
anuala a 

alocatiilor 

bugetare 

1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 

Venituri din 

alocatii bugetare 

pentru reparatii 

capitale 

 654.199 - - - - - - - 

Venituri din 

concesiunea 

spatiilor 

9.501 9.786 10.079 10.382 10.693 10.907 11.125 11.348 11.575 
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adiacente 

Rata anuală de 

crestere a 
veniturilor din 

concesiuni 

3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 

Total venituri  146.209 147.861 149.535 151.232 152.952 156.011 159.131 162.314 165.560 

 

Categorii de 

venit /ani 18 19 20 21 22 23 24 25 

Venituri din 
alocatii bugetare 

pentru 

intretinerea 
curenta 

157.065 160.207 163.411 166.679 170.013 173.413 176.881 180.419 

Rata de crestere 

anuala a 

alocatiilor 
bugetare 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Venituri din 

alocatii bugetare 
pentru reparatii 

capitale 

- - 654.199 - - - - - 

Venituri din 

concesiunea 
spatiilor 

adiacente 

11.806 12.042 12.283 12.529 12.779 13.035 13.296 13.562 

Rata anuală de 
crestere a 

veniturilor din 

concesiuni 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Total venituri  168.871 172.249 175.694 179.208 182.792 186.448 190.177 193.980 

 

Înainte de a determina indicatorii principali de eficienţă financiară a investiţiei, vom verifica 

sustenabilitatea ei financiară. Vom pune în balanţă totalul intrărilor de fluxuri financiare 

(constituite din surse de finanţare şi venituri) cu totalul ieşirilor de fluxuri financiare (formate 

din costurile cu investiţia şi costurile operaţionale). Determinarea fluxului financiar net şi a 

fluxului financiar cumulat este ilustrată în tabelul de mai jos 

În cadrul analizei sustenabilităţii financiare, valoarea reziduală a investiţiei este luată în 

considerare numai în situaţia în care aceasta generează efectiv o intrare de numerar (ar 

reprezenta, în acest caz, o valoare de lichidare a investiţiei). În cazul de faţă, nu există o 

valoare de lichidare la sfârşitul perioadei de exploatere a proiectului, deci nu vom include 

valoarea reziduală ca şi un flux financiar de intrare. 

În estimarea ratei de actualizare utilizate, am avut în vedere faptul că aceasta trebuie să 

reflecte cerinţa de remunerare a finanţatorului, la nivelul riscului perceput şi asumat de acesta 

prin realizarea proiectului. Cum finanţarea se realizează din surse proprii, am pornit de la un 

cost al capitalului de 5% (recomandat în analiza financiară pentru proiectele finanţate din 

fonduri europene nerambursabile). 

Tabelul nr.12–  Sustenabilitatea financiară a investiţiei 

Fluxuri 

financiare /ani 
A 1 2 3 4 5 6 7 

Total resurse 

financiare 6.024.223 - - - - - - - 
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Total venituri  - 137.054 135.235 136.742 138.268 139.815 141.382 142.970 

Total intrări de 

fluxuri 
financiare 6.024.223 137.054 135.235 136.742 138.268 139.815 141.382 142.970 

Total costuri cu 

investiţii 6.024.223 - - - - - - - 

Total costuri 
operaţionale - 132.538 130.524 131.829 133.147 134.479 135.824 137.182 

Total ieşiri de 

fluxuri 
financiare 6.024.223 132.538 130.524 131.829 133.147 134.479 135.824 137.182 

Total flux de 

numerar - 4.516 4.711 4.913 5.121 5.336 5.558 5.788 

Rata de 
actualizare  5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de 

actualizare  0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 

Flux de numerar 
actualizat - 4.301 4.273 4.244 4.213 4.181 4.148 4.113 

Flux de numerar 

actualizat 

cumulat - 4.301 8.574 12.818 17.031 21.212 25.360 29.473 

 

Fluxuri 

financiare /ani 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Total resurse 

financiare - - - - - - - - - 

Total venituri  146.209 802.060 149.535 151.232 152.952 156.011 159.131 162.314 165.560 

Total intrări de 
fluxuri 

financiare 146.209 802.060 149.535 151.232 152.952 156.011 159.131 162.314 165.560 

Total costuri cu 

investiţii - - - - - - - - - 

Total costuri 

operaţionale 139.939 795.538 142.752 144.180 145.621 148.534 151.504 154.535 157.625 

Total ieşiri de 

fluxuri 
financiare 139.939 795.538 142.752 144.180 145.621 148.534 151.504 154.535 157.625 

Total flux de 

numerar 6.270 6.522 6.783 7.053 7.331 7.477 7.627 7.779 7.935 

Rata de 
actualizare 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de 

actualizare 0,6446 0,6139 0,5847 0,5568 0,5303 0,5051 0,4810 0,4581 0,4363 

Flux de numerar 
actualizat 4.041 4.004 3.966 3.927 3.888 3.777 3.669 3.564 3.462 

Flux de numerar 

actualizat 
cumulat 37.592 41.596 45.562 49.489 53.377 57.154 60.822 64.386 67.848 

 

Fluxuri 

financiare /ani 
18 19 20 21 22 23 24 25 

Total resurse 

financiare - - - - - - - - 

Total venituri  168.871 172.249 829.893 179.208 182.792 186.448 190.177 193.980 

Total intrări de 
fluxuri 

financiare 168.871 172.249 829.893 179.208 182.792 186.448 190.177 193.980 

Total costuri cu 
investiţii - - - - - - - - 

Total costuri 

operaţionale 160.778 163.993 821.472 170.619 174.031 177.512 181.062 184.683 

Total ieşiri de 
fluxuri 

financiare 160.778 163.993 821.472 170.619 174.031 177.512 181.062 184.683 

Total flux de 

numerar 8.094 8.256 8.421 8.589 8.761 8.936 9.115 9.297 

Rata de 

actualizare 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de 

actualizare 0,4155 0,3957 0,3769 0,3589 0,3418 0,3256 0,3101 0,2953 
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Flux de numerar 

actualizat 3.363 3.267 3.174 3.083 2.995 2.909 2.826 2.745 

Flux de numerar 
actualizat 

cumulat 71.211 74.478 77.652 80.735 83.730 86.639 89.466 92.211 

 

Având o singură sursă de finanţare, provenind din surse proprii ale beneficiarului, nu se 

justifică realizarea unei analize financiare separate privind profitabilitatea financiară a 

investiţiei în funcţie de structura de finanţare a acesteia. În acest caz, profitabilitatea 

investiţiei (/C) va coincide cu profitabilitatea financiară a capitalului investit (/K) şi este 

determinată în cele ce urmează. 

Principalii indicatori de eficienţă financiară sunt prezentaţi în Tabelul nr. 13 În urma 

actualizării fluxurilor financiare, rezultă că implementarea proiectului va genera, după 

recuperarea investiţiei iniţiale, un venit net actualizat financiar  (VNAF) negativ de - 

5.932.012 lei.  

Tabelul nr.13 – Indicatorii financiari ai investiţiei 

Fluxuri 

financiare 

/ani A  1 2 3 4 5 6 7 8 

Total venituri    

     

137.054  

     

135.235  

     

136.742      138.268  

         

139.815  

         

141.382  

         

142.970  

         

144.578  

Total costuri  

             

6.024.22
3  

     
132.538  

     
130.524  

     
131.829      133.147  

         
134.479  

         
135.824  

         
137.182  

         
138.554  

Valoarea 

reziduală                   

Fluxuri 
financiare 

nete  

           
(6.024.2

23) 

          

4.516  

         

4.711  

         

4.913  

         

5.121  

              

5.336  

              

5.558  

              

5.788  

              

6.025  

Rata de 
actualizare   5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de 

actualizare   

       

0.9524  

       

0.9070  

       

0.8638        0.8227  

            

0.7835  

            

0.7462  

            

0.7107  

            

0.6768  

Fluxuri 
financiare 

actualizate 

           
(6.024.2

23) 

          

4.301  

         

4.273  

         

4.244  

         

4.213  

              

4.181  

              

4.148  

              

4.113  

              

4.078  

 

Fluxuri 

financiare 

/ani 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Total venituri  
         

146.209  
             

802.060  
         

149.535  
         

151.232  
         

152.952  
         

156.011  
         

159.131  
         

162.314  
         

165.560  

Total costuri  

         

139.939  

             

795.538  

         

142.752  

         

144.180  

         

145.621  

         

148.534  

         

151.504  

         

154.535  

         

157.625  

Valoarea 
reziduală                   

Fluxuri 

financiare 
nete  

              
6.270  

                  
6.522  

              
6.783  

              
7.053  

              
7.331  

              
7.477  

              
7.627  

              
7.779  

              
7.935  

Rata de 

actualizare 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de 
actualizare 

            
0.6446  

               
0.6139  

            
0.5847  

            
0.5568  

            
0.5303  

            
0.5051  

            
0.4810  

            
0.4581  

            
0.4363  

Fluxuri 

financiare 

actualizate 

              

4.041  

                  

4.004  

              

3.966  

              

3.927  

              

3.888  

              

3.777  

              

3.669  

              

3.564  

              

3.462  

 

Fluxuri 18 19 20 21 22 23 24 25 
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financiare 

/ani 

Total venituri  
         

168.871  
         

172.249  
             

829.893  
         

179.208  
         

182.792  
         

186.448  
         

190.177  
         

193.980  

Total costuri  

         

160.778  

         

163.993  

             

821.472  

         

170.619  

         

174.031  

         

177.512  

         

181.062  

         

184.683  

Valoarea 
reziduală                 

Fluxuri 

financiare 
nete  

              
8.094  

              
8.256  

                  
8.421  

              
8.589  

              
8.761  

              
8.936  

              
9.115  

              
9.297  

Rata de 

actualizare 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de 
actualizare 

            
0.4155  

            
0.3957  

               
0.3769  

            
0.3589  

            
0.3418  

            
0.3256  

            
0.3101  

            
0.2953  

Fluxuri 

financiare 

actualizate 

              

3.363  

              

3.267  

                  

3.174  

              

3.083  

              

2.995  

              

2.909  

              

2.826  

              

2.745  

FNPV / C = 

FNPV/K 
- 5.932.012 

FRR/C = 

FRR / K N/A 

 

Ca urmare a realizării analizei financiare rezultă că investiţia este sustenabilă din financiar 

din punct de vedere static, dar este ineficientă din punct de vedere dinamic, întrucât 

înregistrează un flux de numerar actualizat negativ. 

Având în vedere că beneficiarul investiţiei este o instituţie publică , nu primează rezultatele 

analizei financiare ci calculul indicatorilor specifici analizei economice, care iau în 

considerare toate beneficiile şi costurile economico- sociale, relevând astfel eficienţa 

proiectului din perspectiva economiei naţionale.  

 

6.6.4.Analiza economică  

 

Analiza economică este efectuată pentru a evidenţia contribuţia proiectului la bunăstarea 

economică a regiunii sau a tarii. Ea este efectuată în numele întregii societăţi (regiune sau 

ţară) în locul doar al proprietarului infrastructurii ca în cazul analizei financiare. 

Metodologia folosită pentru evaluarea contribuţiei proiectului propus la bunăstarea 

economică şi socială a mediului local, precum şi a la cea a regiunii şi a ţării constă în: 

 în evaluarea intrărilor şi ieşirilor, taxa pe valoare adăugată precum şi plăţile 

asigurărilor sociale au fost excluse din calcul, întrucât reprezintă doar simple 

transferuri de numerar în economia naţională. 

 evaluarea şi includerea în analiză a externalităţilor care conduc la costuri şi beneficii 

sociale care nu au fost luate în considerare în analiza financiară  

 transformarea preţurilor de piaţă utilizate în analiza financiară în preţuri contabile 

care corectează distorsiunile preţurilor provocate de imperfecţiunile mecanismelor de 

piaţă. 
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Principalele beneficii economico sociale luate în considerare pentru analiza 

economică sunt : 

- economii la costurile operaţionale ale vehiculelor; 

- economii de costuri datorate reducerii timpului de transport;  

Cele mai importante costuri economico-sociale luate în considerare sunt cele generate de 

poluarea mediului ambiant. 

Pentru a putea evalua beneficiile economico-sociale în analiza economică respectiv 

economiile la costurile operaţionale ale vehiculelor şi cele datorte reducerii timpului de 

transport trebuie analizate estimările de trafic pentru drumului supus reabilitării şi 

modernizării. 

Estimările de trafic sunt fundamentate pe valorile CESTRIN pentru primii 15 ani de 

exploatare  şi pe o creştere medie anuală de 1% pentru ceilalţi ani luaţi în considerare. 

 

Tabelul nr.14 Estimarea traficului în varianta fără proiect – valori pentru 

vehicule standard 

An 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vehicule 

uşoare 

           

2.022.100  

      

2.146.054  

     

2.270.008  

     

2.393.962  

     

2.517.916  

     

2.641.870  

     

2.734.507  

     

2.827.144  

     

2.919.781  

Vehicule 
grele 

               
520.855  

          
546.478  

         
572.101  

         
597.724  

         
623.347  

         
648.970  

         
672.257  

         
695.544  

         
718.831  

 

An 10 11 12 13 14 15 16 17 

Vehicule 
uşoare 

     
3.012.418  

     
3.105.055  

     
3.197.619  

     
3.290.183  

     
3.382.747  

     
3.475.311  

     
3.567.875  

     
3.510.064  

Vehicule 

grele 

         

742.118  

         

765.405  

         

781.392  

         

873.956  

         

966.520  

     

1.059.084  

         

845.340  

     

1.069.675  

 

An 18 19 20 21 22 23 24 25 

Vehicule 

uşoare 

     

3.603.554  

     

3.545.165  

     

3.639.589  

       

3.580.616  

     

3.675.985  

     

3.616.745  

     

3.712.745  

     

3.652.587  

Vehicule 

grele 

         

853.793  

     

1.080.372  

         

862.331  

       

1.091.175  

         

870.955  

     

1.102.087  

         

879.664  

     

1.113.108  

 

Creşterea traficului în scenariul cu proiect provine din traficul suplimentar generat de 

modernizarea drumului. Traficul generat suplimentar ca urmare a reabilitării şi modernizării 

a fost considerat ca aproximativ 10 % din valoarea traficului estimat de studiile CESTRIN. 

 

Tabelul nr.15 Estimarea traficului în varianta fără proiect – valori pentru 

vehicule standard 

An 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vehicule uşoare                   

Trafic normal 2.022.100 2.146.054 2.270.008 2.393.962 2.517.916 2.641.870 2.734.507 2.827.144 2.919.781 



191 

 

Trafic generat 202.210 214.605 227.001 239.396 251.792 264.187 273.451 282.714 291.978 

Total pentru vehicule uşoare 2.224.310 2.360.659 2.497.009 2.633.358 2.769.708 2.906.057 3.007.958 3.109.858 3.211.759 

           

Vehicule grele          

Trafic normal 520.855 546.478 572.101 597.724 623.347 648.970 672.257 695.544 718.831 

Trafic generat 52086 54648 57210 59772 62335 64897 67226 69554 71883 

Total pentru vehicule grele 572.941 601.126 629.311 657.496 685.682 713.867 739.483 765.098 790.714 

 

An 10 11 12 13 14 15 16 17 

Vehicule uşoare                 

Trafic normal 

     

3.012.418  

     

3.105.055  

     

3.197.619  

     

3.290.183  

     

3.382.747  

     

3.475.311  

     

3.567.875  

     

3.510.064  

Trafic generat 
         

301.242  
         

310.506  
         

319.762  
         

329.018  
         

338.275  
         

347.531  
         

356.788  
         

351.006  

Total pentru vehicule uşoare 

     

3.313.660  

     

3.415.561  

     

3.517.381  

     

3.619.201  

     

3.721.022  

     

3.822.842  

     

3.924.663  

     

3.861.070  

                  

Vehicule grele                 

Trafic normal 

         

742.118  

         

765.405  

         

781.392  

         

873.956  

         

966.520  

     

1.059.084  

         

845.340  

     

1.069.675  

Trafic generat 74212 76541 78139 87396 96652 105908 84534 106967 

Total pentru vehicule grele 
         

816.330  
         

841.946  
         

859.531  
         

961.352  
     

1.063.172  
     

1.164.992  
         

929.874  
     

1.176.642  

 

An 18 19 20 21 22 23 24 25 

Vehicule uşoare                 

Trafic normal 

     

3.603.554  

     

3.545.165  

     

3.639.589  

       

3.580.616  

     

3.675.985  

     

3.616.745  

     

3.712.745  

     

3.652.587  

Trafic generat 
         
360.355  

         
354.516  

         
363.959  

           
358.062  

         
367.599  

         
361.642  

         
371.275  

         
365.259  

Total pentru vehicule uşoare 

     

3.963.909  

     

3.899.681  

     

4.003.548  

       

3.938.678  

     

4.043.584  

     

3.978.387  

     

4.084.020  

     

4.017.846  

                  

Vehicule grele                 

Trafic normal 

         

853.793  

     

1.080.372  

         

862.331  

       

1.091.175  

         

870.955  

     

1.102.087  

         

879.664  

     

1.113.108  

Trafic generat 85379 108037 86233 109118 87095 110209 87966 111311 

Total pentru vehicule grele 
         
939.172  

     
1.188.409  

         
948.564  

       
1.200.293  

         
958.050  

     
1.212.296  

         
967.630  

     
1.224.419  

 

Pornind de la estimările de trafic şi luând în considerare lungimea drumului, coeficientul IRI 

(ce exprimă starea de degradare a infrastructurii) şi costurile operaţionale unitare se poate 

determina costul operaţionale anual pentru vehicolele ce se află în trafic pe secţiunea de drum 

modernizată.  

Pentru scenariul fără proiect, pe baza datelor de pe teren prezentate în studiul de fezabilitate 

s-a pornit de la o valoare de 6 pentru coeficientul IRI în primul an al exploatării. Ca rezultat 

al implementării proiectului valoarea coeficientului IRI va fi de 3 în primul an de exploatare 

luat în considerare. 
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Tabelul nr.16 – Cost operaţional vehicole în varianta fără proiect 

An 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IRI 6.0 6.3 6.6 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 

Vehicule uşoare 

           

1.288.137  

      

1.363.544       1.440.192  

     

1.518.097  

     

1.597.276  

     

1.677.745  

     

1.753.427       1.830.325  

     

1.908.453  

Vehicule grele 

         

11.668.762  

    

12.494.359     13.333.737  

   

14.187.077  

   

15.054.560  

   

15.936.372  

   

16.642.103     17.359.143  

   

18.087.635  

Total cost operaţional 

vehicole 

         

12.956.899  

    

13.857.903     14.773.929  

   

15.705.174  

   

16.651.836  

   

17.614.117  

   

18.395.530     19.189.468  

   

19.996.088  

 

An 10 11 12 13 14 15 16 17 

IRI 6.6 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 

Vehicule uşoare 

     

1.868.188  

     

1.943.973       2.002.253  

     

2.259.388  

     

2.520.944  

     

2.786.981  

     

2.244.327  

     

2.865.218  

Vehicule grele 

   

17.694.559  

   

18.401.150     19.119.489  

   

19.847.146  

   

20.587.267  

   

21.338.998  

   

22.102.487  

   

21.938.035  

Total cost operaţional 

vehicole 

   

19.562.747  

   

20.345.123     21.121.742  

   

22.106.534  

   

23.108.211  

   

24.125.979  

   

24.346.814  

   

24.803.253  

 

An 18 19 20 21 22 23 24 25 

IRI 9 9.3 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 

Vehicule uşoare 

     
2.307.331  

     
2.945.652       2.209.654  

       
2.820.952  

     
2.271.684  

     
2.900.143  

     
2.335.456  

     
2.981.557  

Vehicule grele 

   

22.722.957  

   

22.553.889     21.761.019  

     

21.599.107  

   

22.371.903  

   

22.205.447  

   

22.999.936  

   

22.828.807  

Total cost operaţional 

vehicole 

   
25.030.288  

   
25.499.541     23.970.673  

     
24.420.059  

   
24.643.587  

   
25.105.590  

   
25.335.392  

   
25.810.364  

 

Tabelul nr.18 – Cost operaţional vehicole în varianta cu proiect 

An 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IRI 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 

Vehicule uşoare 

           

1.178.828  

      

1.247.836       1.317.980  

     

1.389.274  

     

1.461.734  

     

1.535.374  

     

1.604.634       1.675.006  

     

1.746.505  

Vehicule grele 

         

10.678.571  

    

11.434.109     12.202.258  

   

12.983.185  

   

13.777.055  

   

14.584.038  

   

15.229.882     15.886.075  

   

16.552.748  

Total cost operaţional 

vehicole 

         

11.857.399  

    

12.681.945     13.520.238  

   

14.372.459  

   

15.238.789  

   

16.119.412  

   

16.834.516     17.561.081  

   

18.299.253  

 

An 10 11 12 13 14 15 16 17 

IRI 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 

Vehicule uşoare 

     
1.709.657  

     
1.779.010       1.832.345  

     
2.067.660  

     
2.307.021  

     
2.550.482  

     
2.053.877  

     
2.622.080  

Vehicule grele 

   

16.193.028  

   

16.839.659     17.496.125  

   

18.162.950  

   

18.840.266  

   

19.528.206  

   

20.226.906  

   

20.076.410  

Total cost operaţional 

vehicole 

   
17.902.685  

   
18.618.669     19.328.470  

   
20.230.610  

   
21.147.287  

   
22.078.688  

   
22.280.783  

   
22.698.490  

 

An 18 19 20 21 22 23 24 25 

IRI 6 6.3 4.5 5.4 5.7 6 6.3 6.6 

Vehicule uşoare 

     

2.111.534  

     

2.695.689       2.040.158  

       

2.651.170  

     

2.134.690  

     

2.725.595  

     

2.194.894  

     

2.802.109  
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Vehicule grele 

   

20.794.725  

   

20.640.003     20.091.794  

     

20.299.140  

   

21.025.424  

   

20.868.986  

   

21.615.658  

   

21.454.829  

Total cost operaţional 

vehicole 

   

22.906.259  

   

23.335.692     22.131.952  

     

22.950.310  

   

23.160.114  

   

23.594.581  

   

23.810.552  

   

24.256.938  

 

Determinat ca diferenţă între cele două variante de proiect, în tabelul nr.19 este prezentat 

costul operaţionale al vehicolelor standard (incremental). Acesta va fi cuantificat drept 

beneficiu  socio – economic în  determinarea indicatorilor specifici analizei economice. 

 

Tabelul nr.19 – Cost operaţional vehicole  (incremental) 

An 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IRI 

               

109.309  

          

115.708           122.212  

         

128.823  

         

135.542  

         

142.371  

         

148.793  

         

155.319  

         

161.948  

Vehicule uşoare 

               
990.191  

      
1.060.250       1.131.479  

     
1.203.892  

     
1.277.505  

     
1.352.334  

     
1.412.221  

     
1.473.068  

     
1.534.887  

Vehicule grele 

           

1.099.500  

      

1.175.958       1.253.691  

     

1.332.715  

     

1.413.047  

     

1.494.705  

     

1.561.014  

     

1.628.387  

     

1.696.835  

Total cost operaţional 

vehicole 

               
109.309  

          
115.708           122.212  

         
128.823  

         
135.542  

         
142.371  

         
148.793  

         
155.319  

         
161.948  

 

An 10 11 12 13 14 15 16 17 

IRI 

         

158.531  

         

164.963           169.908  

         

191.728  

         

213.923  

         

236.499  

         

190.450  

         

243.138  

Vehicule uşoare 

     

1.501.531  

     

1.561.491       1.623.364  

     

1.684.196  

     

1.747.001  

     

1.810.792  

     

1.875.581  

     

1.861.625  

Vehicule grele 

     

1.660.062  

     

1.726.454       1.793.272  

     

1.875.924  

     

1.960.924  

     

2.047.291  

     

2.066.031  

     

2.104.763  

Total cost operaţional 

vehicole 

         

158.531  

         

164.963           169.908  

         

191.728  

         

213.923  

         

236.499  

         

190.450  

         

243.138  

 

An 18 19 20 21 22 23 24 25 

IRI 

         
195.797  

         
249.963           169.496  

           
169.782  

         
136.994  

         
174.548  

         
140.562  

         
179.448  

Vehicule uşoare 

     

1.928.232  

     

1.913.886       1.669.225  

       

1.299.967  

     

1.346.479  

     

1.336.461  

     

1.384.278  

     

1.373.978  

Vehicule grele 

     
2.124.029  

     
2.163.849       1.838.721  

       
1.469.749  

     
1.483.473  

     
1.511.009  

     
1.524.840  

     
1.553.426  

Total cost operaţional 

vehicole 

         

195.797  

         

249.963           169.496  

           

169.782  

         

136.994  

         

174.548  

         

140.562  

         

179.448  

 

Pentru determinarea economiilor de costuri datorate reducerii timpului de transport au fost 

luaţi în considerare următorii parametri: coeficientul IRI ce reflectă starea infrastructurii, 

viteza de deplasare a autovehicolelor şi valorile pasageri pe oră şi şoferi pe oră, conform 

datelor din studiul de fezabilitate. În estimările efectuate, atât în varianta cu proiect cât şi în 

cea fără proiect am luat în considerare: 

 numărul mediu al pasagerilor (pasageri/vehicol) : 1,1 pentru vehicolelel uşoare şi 12 

pentru vehicolele grele; 

 o pondere a timpului de serviciu de 10%; 

 valoarea timpului de serviciu de 0,53 euro/oră pentru vehicolele uşoare şi de 1,06 
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euro/oră pentru vehicole grele; 

 valoarea timpului şoferului de0,53 euro/oră pentru vehicolele uşoare şi de 1,06 

euro/oră pentru vehicole grele. 

 

Tabelul nr.20 – Costuri asociate timpului de transport în varianta fără proiect 

An 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IRI 6.0 6.3 6.6 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 

Viteza medie pentru vehicule uşoare 50 49 49 48 47 46 46 45 44 

Viteza medie pentru vehicule grele 32 32 31 31 30 30 29 29 28 

Lungimea sectorului de drum  

13.808 

km                 

Pasageri pe oră                   

Vehicule uşoare 0.3 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.34 0.34 

Vehicule grele 5.18 5.26 5.34 5.42 5.5 5.58 5.67 5.76 5.84 

Şoferi pe oră                   

Vehicule uşoare 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.3 0.3 0.31 0.31 

Vehicule grele 0.43 0.44 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47 0.48 0.49 

Pasageri oră -euro                   

Vehicule uşoare 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.1 0.1 0.1 0.1 

Vehicule grele 3.02 3.06 3.11 3.16 3.21 3.26 3.31 3.36 3.41 

Şoferi  oră-euro                   

Vehicule uşoare 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

Vehicule grele 0.46 0.46 0.47 0.48 0.49 0.49 0.5 0.51 0.52 

Timp total de călătorie vehicule uşoare 

(euro/vehicul) 
0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 

Timp total de călătorie vehicule 

grele(euro/vehicul) 
3.48 3.52 3.58 3.64 3.7 3.75 3.81 3.87 3.93 

Costuri asociate timpului de transport - 

vehicule uşoare 
341839 368318 395525 423474 452184 481669 506151 531267 557031 

Costuri asociate timpului de transport - 

vehicule grele 
1810577 1928576 2049748 2174164 2301893 2433009 2558693 2687641 2819923 

Total costuri asociate timpului de 

transport 
2152416 2296894 2445273 2597638 2754077 2914678 3064844 3218908 3376954 

 

An 10 11 12 13 14 15 16 17 

IRI 6.6 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 

Viteza medie pentru vehicule uşoare 48 48 47 46 45 45 44 43 

Viteza medie pentru vehicule grele 31 30 30 30 29 29 28 28 

Lungimea sectorului de drum                  

Pasageri pe oră                 

Vehicule uşoare 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 

Vehicule grele 5.36 5.44 5.53 5.61 5.7 5.78 5.87 5.96 

Şoferi pe oră                 



195 

 

Vehicule uşoare 0.29 0.29 0.29 0.3 0.3 0.31 0.31 0.32 

Vehicule grele 0.45 0.45 0.46 0.47 0.47 0.48 0.49 0.5 

Pasageri oră -euro                 

Vehicule uşoare 0.09 0.09 0.09 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Vehicule grele 3.13 3.17 3.22 3.27 3.32 3.37 3.42 3.47 

Şoferi  oră-euro                 

Vehicule uşoare 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

Vehicule grele 0.47 0.48 0.49 0.5 0.5 0.51 0.52 0.53 

Timp total de călătorie vehicule uşoare 

(euro/vehicul) 
0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

Timp total de călătorie vehicule 

grele(euro/vehicul) 
3.6 3.65 3.71 3.77 3.82 3.88 3.94 4 

Costuri asociate timpului de transport - 

vehicule uşoare 
527251 551741 576842 602579 628966 656017 683746 682910 

Costuri asociate timpului de transport - 

vehicule grele 
2670895 2796656 2898547 3291280 3695301 4110865 3331179 4279392 

Total costuri asociate timpului de 

transport 
3198146 3348397 3475389 3893859 4324267 4766882 4014925 4962302 

 

An 18 19 20 21 22 23 24 25 

IRI 9 9.3 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 

Viteza medie pentru vehicule uşoare 43 42 47 46 45 45 44 43 

Viteza medie pentru vehicule grele 27 27 30 29 29 28 28 28 

Lungimea sectorului de drum                  

Pasageri pe oră                 

Vehicule uşoare 0.35 0.36 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 

Vehicule grele 6.05 6.14 5.56 5.64 5.73 5.82 5.9 5.99 

Şoferi pe oră                 

Vehicule uşoare 0.32 0.33 0.3 0.3 0.31 0.31 0.31 0.32 

Vehicule grele 0.5 0.51 0.46 0.47 0.48 0.48 0.49 0.5 

Pasageri oră -euro                 

Vehicule uşoare 0.11 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Vehicule grele 3.53 3.58 3.24 3.29 3.34 3.39 3.44 3.49 

Şoferi  oră-euro                 

Vehicule uşoare 0.09 0.1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

Vehicule grele 0.53 0.54 0.49 0.5 0.51 0.51 0.52 0.53 

Timp total de călătorie vehicule uşoare 

(euro/vehicul) 
0.2 0.2 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

Timp total de călătorie vehicule 

grele(euro/vehicul) 
4.06 4.12 3.73 3.79 3.85 3.9 3.96 4.02 

Costuri asociate timpului de transport - 

vehicule uşoare 
711776 710907 660490 659683 687567 686727 715755 714880 

Costuri asociate timpului de transport - 

vehicule grele 
3467743 4454829 3217879 4133842 3349798 4303311 3487125 4479728 
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Total costuri asociate timpului de 

transport 
4179519 5165736 3878369 4793525 4037365 4990038 4202880 5194608 

 

 

 

 

Tabelul nr.21 – Costuri asociate timpului de transport în varianta cu proiect 

An 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IRI 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 

Viteza medie pentru vehicule uşoare 58 57 56 55 54 53 53 52 51 

Viteza medie pentru vehicule grele 37 36 36 35 35 34 34 33 33 

Lungimea sectorului de drum  

13.808 

km                 

Pasageri pe oră                   

Vehicule uşoare 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.3 

Vehicule grele 4.5 4.57 4.64 4.71 4.78 4.86 4.93 5.01 5.08 

Şoferi pe oră                   

Vehicule uşoare 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 

Vehicule grele 0.38 0.38 0.39 0.39 0.4 0.4 0.41 0.42 0.42 

Pasageri oră -euro                   

Vehicule uşoare 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 

Vehicule grele 2.63 2.66 2.71 2.75 2.79 2.83 2.87 2.92 2.96 

Şoferi  oră-euro                   

Vehicule uşoare 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 

Vehicule grele 0.4 0.4 0.41 0.42 0.42 0.43 0.44 0.44 0.45 

Timp total de călătorie vehicule uşoare 

(euro/vehicul) 
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 

Timp total de călătorie vehicule 

grele(euro/vehicul) 
3.03 3.06 3.12 3.17 3.21 3.26 3.31 3.36 3.41 

Costuri asociate timpului de transport - 

vehicule uşoare 
297251 320277 343934 368239 393203 418843 440131 461971 484374 

Costuri asociate timpului de transport - 

vehicule grele 
1574415 1677022 1782390 1890577 2001646 2115660 2224951 2337079 2452107 

Total costuri asociate timpului de 

transport 
1871666 1997299 2126324 2258816 2394849 2534503 2665082 2799050 2936481 

Economii la costul de transport în 
varianta cu proiect faţă de cea fără 

proiect 

280750 299595 318949 338822 359228 380175 399762 419858 440473 

 

An 10 11 12 13 14 15 16 17 

IRI 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 

Viteza medie pentru vehicule uşoare 56 55 54 53 52 51 51 50 

Viteza medie pentru vehicule grele 36 35 34 34 33 33 32 32 

Lungimea sectorului de drum                  

Pasageri pe oră                 
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Vehicule uşoare 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.3 0.3 

Vehicule grele 4.66 4.73 4.8 4.88 4.95 5.03 5.1 5.18 

Şoferi pe oră                 

Vehicule uşoare 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 

Vehicule grele 0.39 0.39 0.4 0.41 0.41 0.42 0.43 0.43 

Pasageri oră -euro                 

Vehicule uşoare 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 

Vehicule grele 2.72 2.76 2.8 2.84 2.89 2.93 2.98 3.02 

Şoferi  oră-euro                 

Vehicule uşoare 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Vehicule grele 0.41 0.42 0.42 0.43 0.44 0.44 0.45 0.46 

Timp total de călătorie vehicule uşoare 

(euro/vehicul) 
0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 

Timp total de călătorie vehicule 

grele(euro/vehicul) 
3.13 3.18 3.22 3.27 3.33 3.37 3.43 3.48 

Costuri asociate timpului de transport - 

vehicule uşoare 
458479 479775 501601 523981 546927 570449 594561 593835 

Costuri asociate timpului de transport - 

vehicule grele 
2322518 2431874 2520476 2861982 3213305 3574665 2896677 3721211 

Total costuri asociate timpului de 

transport 
2780997 2911649 3022077 3385963 3760232 4145114 3491238 4315046 

Economii la costul de transport în 
varianta cu proiect faţă de cea fără 

proiect 417149 436748 453312 507896 564035 621768 523687 647256 

 

An 18 19 20 21 22 23 24 25 

IRI 6 6.3 4.5 5.4 5.7 6 6.3 6.6 

Viteza medie pentru vehicule uşoare 49 48 53 50 50 49 48 47 

Viteza medie pentru vehicule grele 31 31 34 32 32 31 31 30 

Lungimea sectorului de drum                  

Pasageri pe oră                 

Vehicule uşoare 0.31 0.31 0.29 0.3 0.31 0.31 0.31 0.32 

Vehicule grele 5.26 5.34 4.9 5.13 5.21 5.29 5.37 5.45 

Şoferi pe oră                 

Vehicule uşoare 0.28 0.28 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 

Vehicule grele 0.44 0.45 0.41 0.43 0.43 0.44 0.45 0.45 

Pasageri oră -euro                 

Vehicule uşoare 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

Vehicule grele 3.07 3.11 2.86 2.99 3.04 3.08 3.13 3.18 

Şoferi  oră-euro                 

Vehicule uşoare 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Vehicule grele 0.46 0.47 0.43 0.45 0.46 0.47 0.47 0.48 

Timp total de călătorie vehicule uşoare 

(euro/vehicul) 
0.17 0.17 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
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Timp total de călătorie vehicule 

grele(euro/vehicul) 
3.53 3.58 3.29 3.44 3.5 3.55 3.6 3.66 

Costuri asociate timpului de transport - 

vehicule uşoare 
618936 582243 599800 625153 624389 624389 650781 649986 

Costuri asociate timpului de transport - 

vehicule grele 
3015428 3873764 2836663 3758587 3045716 3912673 3170577 4073076 

Total costuri asociate timpului de 

transport 
3634364 4456007 3436463 4383740 3670105 4537062 3821358 4723062 

Economii la costul de transport în 

varianta cu proiect faţă de cea fără 

proiect 545155 709729 441906 409785 367260 452976 381522 471546 

 

Metodologia pentru realizarea analizei economice recomandă ca ultimă etapă preliminară 

realizării analizei economice propriu – zise (determinării indicatorilor economici) 

transformarea preţurilor de piaţă utilizate în analiza financiară în preţuri contabile care 

corectează distorsiunile preţurilor provocate de imperfecţiunile mecanismelor de piaţă.  

Preţurile aferente fluxurilor de intrare sau de ieşire nu reflectă cu acurateţe valoarea lor 

socială din cauza distorsiunilor pieţei, regimului de monopol al unor bunuri sau servicii şi 

inegalităţii între cerere şi ofertă. 

Factorii de conversie utilizaţi în analiza economică sunt prezentaţi în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr.22 – Factorii de conversie utilizaţi în analiza economică 

Cheltuieli / Factor de conversie Structură Factor de conversie 

Cheltuieli cu mentenanţa (întreţinere şi reparaţii curente şi capitale) 

Salarii  30% 1 

Materiale importate 40% 0,87 

Materiale indigene 25% 0,99 

Profit 5% 0 

Factor de conversie pentru 

cheltuielile cu mentenanţa 
0,89 

Investiţia 

Muncitori calificaţi 10 % 1 

Muncitori necalificaţi 30 % 0,8 

Materiale importate 30 % 0,87 

Materiale indigene 20 % 0,99 

Profit 5 % 0 

Taxe 5 % 0 



199 

 

Factor de conversie pentru 

cheltuielile cu investiţia 
0,79 

 

Analiza economică pentru proiectul de modernizare şi reabilitare a drumului este 

prezentată în tabelul nr.23  
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Tabelul nr.23 – Indicatorii economici ai investiţiei 

 

Fluxuri financiare /ani 
Factor de 

conversie 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Intrari 
                            

Venituri operationale  
    

       

137,054  

       

135,235  

       

136,742  

       

138,268  

         

139,815  

         

141,382  

         

142,970  

         

144,578  

         

146,209  

             

802,060  

         

149,535  

         

151,232  

Beneficii socio-economice din care 
  

                             

-    
   1,380,250  

   

1,475,553  
   1,572,640     1,671,537  

      

1,772,275  

      

1,874,880  

      

1,960,776  

      

2,048,245  

      

2,137,308  

         

2,077,211  

      

2,163,202  

      

2,246,584  

 a.beneficii din reducerea costului operational al 

vehicolelor 
       1,099,500  

   

1,175,958  
   1,253,691     1,332,715  

      

1,413,047  

      

1,494,705  

      

1,561,014  

      

1,628,387  

      

1,696,835  

         

1,660,062  

      

1,726,454  

      

1,793,272  

b.beneficii din reducerea timpului de transport     
       

280,750  

       

299,595  

       

318,949  

       

338,822  

         

359,228  

         

380,175  

         

399,762  

         

419,858  

         

440,473  

             

417,149  

         

436,748  

         

453,312  

Total intrari   
                             

-    
   1,517,304  

   

1,610,788  
   1,709,382     1,809,805  

      

1,912,090  

      

2,016,262  

      

2,103,746  

      

2,192,823  

      

2,283,517  

         

2,879,271  

      

2,312,737  

      

2,397,816  

Iesiri                             

Costuri cu investitia 
0.79 

             

4,759,136  
                        

Costuri operationale 
0.89   

       

121,978  

       

120,359  

       

121,700  

       

123,059  

         

124,435  

         

125,830  

         

127,243  

         

128,675  

         

130,126  

             

713,833  

         

133,086  

         

134,597  

Costuri socio economice din care : 
  

                             

-    

           

5,000  

           

5,050  

           

5,101  

           

5,152  

              

5,203  

              

5,255  

              

5,308  

              

5,361  

              

5,414  

                  

5,468  

              

5,523  

              

5,578  

Costul specific cu colectarea deseurilor 
    

           

5,000  

           

5,050  

           

5,101  

           

5,152  

              

5,203  

              

5,255  

              

5,308  

              

5,361  

              

5,414  

                  

5,468  

              

5,523  

              

5,578  

Total iesiri 
  

             

4,759,136  

       

126,978  

       

125,409  

       

126,801  

       

128,210  

         

129,638  

         

131,085  

         

132,551  

         

134,036  

         

135,540  

             

719,302  

         

138,609  

         

140,175  

Fluxuri financiare nete  
  

           

(4,759,136) 
   1,390,326  

   

1,485,379  
   1,582,581     1,681,595  

      

1,782,452  

      

1,885,177  

      

1,971,195  

      

2,058,788  

      

2,147,977  

         

2,159,969  

      

2,174,128  

      

2,257,641  

Rata de actualizare 
    5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de actualizare 
    

         

0.9524  

         

0.9070  

         

0.8638  

         

0.8227  

            

0.7835  

            

0.7462  

            

0.7107  

            

0.6768  

            

0.6446  

               

0.6139  

            

0.5847  

            

0.5568  

Fluxuri financiare actualizate 
  

           

(4,759,136) 
   1,324,120  

   

1,347,282  
   1,367,093     1,383,452  

      

1,396,597  

      

1,406,748  

      

1,400,892  

      

1,393,469  

      

1,384,605  

         

1,326,034  

      

1,271,167  

      

1,257,139  

 

 

 

 

 



201 

 

 

 

Fluxuri financiare /ani 
Factor de 

conversie 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Intrari 
  

                          

Venituri operationale  
  

         

152,952  

             

156,011  

         

159,131  

         

162,314  

         

165,560  

         

168,871  

         

172,249  

             

829,893  

         

179,208  

         

182,792  

         

186,448  

         

190,177  

         

193,980  

Beneficii socio-economice din care 
  

      

2,383,820  

         

2,524,959  

      

2,669,059  

      

2,589,718  

      

2,752,019  

      

2,669,184  

      

2,873,578  

         

2,280,627  

      

1,879,534  

      

1,850,733  

      

1,963,985  

      

1,906,362  

      

2,024,972  

 a.beneficii din reducerea costului operational al 

vehicolelor 
  

      

1,875,924  

         

1,960,924  

      

2,047,291  

      

2,066,031  

      

2,104,763  

      

2,124,029  

      

2,163,849  

         

1,838,721  

      

1,469,749  

      

1,483,473  

      

1,511,009  

      

1,524,840  

      

1,553,426  

b.beneficii din reducerea timpului de transport   
         

507,896  

             

564,035  

         

621,768  

         

523,687  

         

647,256  

         

545,155  

         

709,729  

             

441,906  

         

409,785  

         

367,260  

         

452,976  

         

381,522  

         

471,546  

Total intrari   
      

2,536,772  

         

2,680,970  

      

2,828,190  

      

2,752,032  

      

2,917,579  

      

2,838,055  

      

3,045,827  

         

3,110,520  

      

2,058,742  

      

2,033,525  

      

2,150,433  

      

2,096,539  

      

2,218,952  

Iesiri  
                          

Costuri cu investitia 
 

                          

Costuri operationale 
 

         

136,127  

             

138,850  

         

141,627  

         

144,459  

         

147,349  

         

150,296  

         

153,302  

             

738,605  

         

159,495  

         

162,685  

         

165,938  

         

169,257  

         

172,642  

Costuri socio economice din care : 
 

              

5,634  

                 

5,690  

              

5,747  

              

5,805  

              

5,863  

              

5,922  

              

5,981  

                  

6,041  

              

6,101  

              

6,162  

              

6,224  

              

6,286  

              

6,349  

Costul specific cu colectarea deseurilor 
  

              

5,634  

                 

5,690  

              

5,747  

              

5,805  

              

5,863  

              

5,922  

              

5,981  

                  

6,041  

              

6,101  

              

6,162  

              

6,224  

              

6,286  

              

6,349  

Total iesiri 
  

         

141,761  

             

144,540  

         

147,374  

         

150,264  

         

153,212  

         

156,217  

         

159,282  

             

744,645  

         

165,596  

         

168,847  

         

172,162  

         

175,543  

         

178,991  

Fluxuri financiare nete  
  

      

2,395,011  

         

2,536,430  

      

2,680,816  

      

2,601,768  

      

2,764,368  

      

2,681,838  

      

2,886,545  

         

2,365,875  

      

1,893,146  

      

1,864,678  

      

1,978,271  

      

1,920,996  

      

2,039,961  

Rata de actualizare 
  

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Indice de actualizare 
  

            

0.5303  

               

0.5051  

            

0.4810  

            

0.4581  

            

0.4363  

            

0.4155  

            

0.3957  

               

0.3769  

            

0.3589  

            

0.3418  

            

0.3256  

            

0.3101  

            

0.2953  

Fluxuri financiare actualizate 
  

      

1,270,125  

         

1,281,069  

      

1,289,518  

      

1,191,900  

      

1,206,084  

      

1,114,359  

      

1,142,304  

             

891,673  

         

679,530  

         

637,440  

         

644,068  

         

595,639  

         

602,406  

ENPV 
 24.045.580 

ERR  
 28,31 % 
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Aşa cum se poate observa din tabelul nr.23 proiectul prezintă o eficienţă ridicată din punct de 

vedere economic generând un venit net actualizat economic ridicat în valoare de 24.045.580 euro 

pentru cei 25 de ani ai exploatării şi rată internă de rentabilitate economică de 28,31%, cu mult 

peste costul capitalului şi peste media sectorului de activitate. 

Din punct de vedere al analizei economice proiectul trebuie implementat întrucât prin realizarea 

sa se obţin importante beneficii economico-sociale. 

 

6.6.5. Analiza de senzitivitate 

 

Analiza financiară şi cea economică au fost realizate determinist, în condiţii de certitudine. În 

economie predomină mai ales din perspectiva unei analize pe 25 de ani riscul şi incertitudinea cu 

privire la variabilele luate în considerare. De aceea este necesară o analiză de senzitivitate care să 

cuantifice cât de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ce pot apărea în cursul 

exploatării sale viitoare.  În cadrul analizei de senzitivitate ne propunem să identificăm 

variabilele critice ale modelului şi cât de sensibil este proiectul la modificarea acestora. 

Variabilele critice identificate sunt: 

 costul cu investiţia – estimăm că se pot înregistra economii faţă de sumele precizate în 

mediul cert sau, dimpotrivă, anumite achiziţii să fie mai costisitoare decât am estimat 

iniţial; intervalul de variaţie al variabilei este stabilit la (-10%; +10%); 

 costurile operaţionale (cu mentenanţa) – având în vedere nivelul relativ ridicat al 

acestora, am stabilit un interval de variaţie înre -15% şi  +15%; 

 veniturile operaţionale – pentru care am stabilit acelaşi interval de variaţie ca şi pentru 

cheltuielile operaţionale. 

În tabelele următoare sunt prezentate extrase din analiza de senzitivitate pentru venitul net 

actualizat financiar (FNPV sau VNAF) şi pentru rata internă de rentabilitate economică (RIRE 

sau ERR). 

Tabelul nr. 24 Extras din analiza de senzitivitate (FNPV-VNAF) 

Variabilă/ 

Modificări(procente) 
-15 -10 -5 0 5 10 15 

Costul cu investiţia - 5028379 -5.329.590 -5.630.801 -5.932.012 -6233323 -6534434 -6835645 

Costurile operaţionale -5526476 -5661654 -5796833 -5.932.012 -6067191 -6202370 -6337548 

Veniturile operaţionale -6531580 -6211591 -6071801 -5.932.012 -5792223 -5652433 -5512644 
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Tabelul nr. 25 Extras din analiza de senzitivitate (RIRE) 

Variabilă/ 

Modificări(procente) 
-15 -10 -5 0 5 10 15 

Costul cu investiţia 33,42 31,54 29,84 28,31 26,92 25,65 24,48 

Costurile operaţionale 28,73 28,62 28,51 28,31 28,28 28,16 28,05 

Veniturile operaţionale 27,99 28,12 28,26 28,31 28,52 28,66 28,79 

 

Din analiza rezultatelor se pot desprinde următoarele observaţii: 

 costul cu investiţia exercită cea mai importantă influenţă asupra indicatorilor financiari şi 

economici de eficienţă a proiectului de modernizare a drumului. La o creştere cu 15% a 

costurilor cu investiţia iniţială, venitul net actualizat financiar se reduce cu 29%, iar rata 

internă de rentabilitate economică a proiectului se reduce cu patru puncte procentuale; 

 costurile de mentenanţă au un impact nesemnificativ; nu există riscul ca indicatorii 

proiectului să devină inacceptabili în interiorul intervalului de variaţie stabilit din cauza 

creşterii  costurilor de mentenanţă; 

 veniturile operaţionale au de asemenea un impact nesemnificativ asupra indicatorilor 

financiari şi economici din analiza cost – beneficiu. 

Din analiza de senzitivitate rezultă aşadar că variabila la care proiectul de modernizare a 

drumului este cel mai sensibil este costul investiţiei iniţiale. 

 

6.6.6. Analiza riscurilor 

 

Pentru analiza proiectului de investiţii s-au luat în considerare riscurile ce pot aparea atât în 

perioada de implementare a proiectului cât şi în perioada de exploatare a noului obiectiv. 

Riscurile inerente unui proiect de o asemenea amploare sunt date în principal de corelarea 

termenelor de achiziţie, de existenţa la momentul potrivit a resurselor financiare. În cadrul 

licitaţiilor organizate în vederea achiziţiei lucrărilor de execuţie a proiectului pot apărea 

următoarele riscuri: 

 obligativitatea repetării procedurilor de achiziţii datorită numărului redus de oferte 

conforme primite, lucru ce va influenţa în mod negativ planul de acţiune al proiectului; 

 nerespectarea termenelor stabilite de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj - din 

cauza unor motive ce depind sau nu de executant. 
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Riscuri interne: 

Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfăşurare al activităţilor prevăzute în 

planul de acţiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuţie: 

a) etapizarea eronată a lucrarilor; 

b) erori în calculul solutiilor tehnice; 

c) executarea defectuoasă a unei/unor părţi din lucrări; 

d) nerespectarea normativelor şi legislatiei în vigoare; 

e) comunicarea defectuoasă între entităţile implicate în implementarea proiectului şi 

executanţii contractelor de lucrări şi achiziţii echipamente şi utilaje. 

f) dificultăţi în asigurarea de către comunitatea locală a părţii de investiţie suportată din 

finantare proprie. 

Riscuri externe: 

Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul 

proiectului: 

a) obligativitatea repetării procedurilor de 

achiziţii datorită gradului redus de participare la licitaţii; 

b) obligativitatea repetării procedurilor de 

achizitii datorita numarului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitaţiilor; 

c) creşterea nejustificată a preţurilor de achiziţie pentru utilajele şi echipamentele 

implicate în proiect. 

 

 6.6.7. Concluziile studiului de caz 

În urma realizării analizei financiare, a celei economice, precum şi a analizelor de senzitivitate şi 

risc se recomandă realizarea investiţiei în scenariul cu proiect. Chiar dacă fluxurile de numerar 

actualizate pentru analiza finaciară sunt negative, proiectul este sustenabil financiar din punct de 

vedere static şi are importante beneficii economico-sociale, fapt confirmat de valorile înregistrare 

de indicatorii economici (venitul net actualizat economic şi rata internă de rentabilitate 

economică).  

Din punct de vedere al analizei proiectului de reabilitare şi modernizare a unui drum public 

primează ca importanţă indicatorii analizei economice. Or din această perspectivă, proiectul are 

un aport deosebit. 

Proiectul prezintă o sensibilitate relativ ridicată în raport cu costul investiţiei şi una scăzută la 

acţiunea altor variabile critice. Nu există alţi factori de risc, dintre cei identificaţi şi analizaţi, 

care să aibă o influenţă semnificativă asupra desfăşurării proiectului. 


