
1

Influenta Conditiilor de Contract FIDIC 

asupra Managementului Financiar al 

Proiectelor de Infrastructura

Conf. Dr. ing. Augustin Purnus, PMP, CSPM

Bogdan Oprea, DEA

Copyright © 2015

Drepturi de utilizare

• Toate drepturile rezervate

• Reproducerea integrala sau partiala a textului sau a ilustratiilor din acest 
curs este posibila numai cu acordul prealabil scris al autorilor.

Copyright © 2015



2

Augustin este Conferentiar in cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, Catedra de 
Management in Constructii, unde preda de peste 25 ani cursurile de Management in 
Constructii, Managementul Proiectelor, Ingineria Costurilor, Managementul Riscurilor
Proiectelor si Sisteme Informatice de Management in Constructii.  

… este Director General a doua companii specializate in consultanta si training in managementul
proiectelor. 

Augustin este promotor si fondator al PMI Romania Chapter, fiind certificat international in 
Project Management conform PMI si IPMA. Intre anii 2001 si 2006 a activat in calitate de 
Presedinte al PMI Romania Chapter, initiind si promovand certificarea profesionala
internationala in acest domeniu in Romania. Este Consul pentru Romania al Forumului
International Planning Planet (www.planningplanet.com) si membru al PMI, DRBF, Association
of Cost Engineers UK, al College of Scheduling si ARIC. 

A participat ca expert in Analiza Stiintifica a Programului de Lucrari (Forensic Scheduling) in 
conformitate cu Recomandarile Practice ale AACE si SCL in arbitraje ale Camerei Internationale 
de Comert si in planificarea si urmarirea lucrarilor in numeroase contracte de lucrari de 
constructii. 

A publicat in calitate de autor si coautor 10 carti si are peste 80 de articole si studii publicate in 
reviste de specialitate, precum si in conferinte si simpozioane nationale si internationale.

Dr. Ing. Augustin Purnus, PMP, CSPM

Ing. Bogdan Oprea

Bogdan a absolvit facultatea de Cai Ferate Drumuri si Poduri dupa care a urmat studii post 
universitare la INSA- Lyon –Franta unde a obtiut titlul academic de DEA.

Este membru a DRBF (Dispute Resolution Board Foundation), ARIC, SIDIR (Echivalent ARIC in 
Polonia) si este nominalizat pe Lista Nationala de Adjudecatori, pe Lista Presedinteli DRBF de 
Adjudecatori si pe Lista Nationala de Adjudecatori a Poloniei. De asemenea este acreditat si ca
mediator.

In prezent conduce firma proprie AB Resolution specializata in revizuirea pretentiilor partilor, 
medieri, adjudecari. A fost nominalizat ca adjudecator, si/sau mediator in numeroase proiecte 
cu fonduri UE precum si in investitii private.

A publicat numereoase articole in Revista Drumuri si Poduri si in calitate de trainer acreditat
FIDIC a condus numeroase traininguri in Europa, Orientul Mijlociu, Asia, Africa si America de 
Sud.

Detalii suplimentare pot fi gasite la adresa: http://bogdan66.googlepages.com



3

Agenda:

1. Contextul economic

2. Analiza sectoriala - Lucrari de Constructii a Drumurilor
si Autostrazilor

3. Folosirea Fondurilor Europene in Infrastructura 2000 -
2013

4. Aspecte Contractuale in proiectele de infrastructura

5. Managementul Financiar al proiectelor – influenta
conditiilor de contract

6. Concluzii

5

6

CONTEXTUL ECONOMIC
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Introducere

• Sectorul constructii este extrem de vulnerabil la schimbarile
economice, in special in perioadele de recesiune, datorita
cheltuilelor mari de capital, a variabilitatii costurilor si a 
competitiei acerbe care limiteaza pretul.

• Modificarile mediului de afaceri, de regula asociate cu lipsa de 
fonduri, fluctuatiile ratei de schimb, si instabilitatea politica
cresc riscurile financiare ale proiectelor.

• Contextul actual economic din tarile Europei Centrale si de Est 
se caracterizeaza printr-o competitivitate agresiva si o 
reducere semnificativa a investitiilor in domeniul
constructiilor.

8

Introducere

• In aceste conditii, comportamentul general al companiilor de 
constructii este de a accepta un mare numar de riscuri, peste
puterile lor de a le gestiona, cu scopul de a ramane in piata.

• Pentru a castiga licitatiile, acestea oferteaza la preturi scazute
care le fac vulnerabile la evenimentele neasteptate care pot 
apare in timpul executiei, in special sub aspect financiar.

• Lipsa de lichiditati in timpul executiei proiectului atat la nivelul
beneficiarului, dar mai ales la nivelul executantului, conduce 
la intarzieri, penalitati si pierderea de oportunitati care se 
reflecta in starea de sanatate a proiectului si a organizatiei
executante.
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Introducere

• Cei mai importanti factori de risc din industria constructiilor
sunt considerati factorii financiari, in urmatoarea ordine:

• Lipsa resurselor financiare ale executantului

• Stabilitatea financiara a beneficiarului

• Depasirile de cost 
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Statistici Eurostat*

• Evolutia productiei de constructii este intr-un trend negativ in 
ultimii ani.
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Statistici Eurostat*

• Numarul de angajati din constructii este intr-un trend negativ
in ultimii ani.
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Statistici INS*

• Ponderea constructiilor in formarea PIB este intr-un trend 
negativ in ultimii ani.
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ANALIZA SECTORIALA -

LUCRARI DE CONSTRUCTII 

A DRUMURILOR SI 

AUTOSTRAZILOR

14

Studiu COFACE*

• In 2015, COFACE a realizat o analiza care a avut in vedere
companiile din domeniul constructiilor de drumuri si
autostrazi.

• S-au analizat 1829 de firme a caror cifra de afaceri din 
perioada 2011 – 2013 a fost urmatoarea:

*Guda, I. (2015), „Analiza sectoriala: Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor”, Coface Romania

2011 2012 2013

Cifra de Afaceri (RON) 13,939,773,506 15,122,934,739 11,764,023,814 
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Studiu COFACE*

• Desi numarul firmelor a crescut in aceasta perioada cu 11,5%, 
cifra de afaceri a scazut cu 22,2%.

*Guda, I. (2015), „Analiza sectoriala: Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor”, Coface Romania
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Studiu COFACE*

• Aproximativ 26% dintre companiile care au depus declaratiile
pentru anul 2013 nu au desfasurat in realitate nicio activitate.

• 62% dintre companiile active inregistreaza o cifra de afaceri 
mai mica de 100.000 EUR/ an (2013), dar ponderea valorica in 
total cifra de afaceri a acestui segment este de doar 1%.

• Doar 282 de companii din acest sector inregistreaza o cifra de 
afaceri anuala mai mare de 1 milion EUR, reprezentand 15% 
din totalul firmelor active, dar generand aproximativ 94% 
dintre veniturile inregistrate la nivelul intregului sector.

*Guda, I. (2015), „Analiza sectoriala: Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor”, Coface Romania
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Studiu COFACE*

*Guda, I. (2015), „Analiza sectoriala: Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor”, Coface Romania
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Studiu COFACE*

• Comparativ cu anul 2012, in 2013, 8% dintre companiile care 
activeaza in acest sector au raportat o deteriorare a 
rezultatului net, din care aproape 30% dintre acestea au 
trecut din profit in pierdere.

• Din numarul de firme care genereaza circa 92% din cifra de 
afaceri a intregului portofoliu de companii:

• 48% din companii prezinta un risc de insolventa ridicat;

• 36% din companii prezinta un risc de insolventa mediu;

• 16% din companii prezinta un risc de insolventa scazut

*Guda, I. (2015), „Analiza sectoriala: Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor”, Coface Romania
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Studiu COFACE*

• Anul 2013 a fost marcat de o scadere masiva a cifrei de 
afaceri, iar situatia de lichiditatea inregistrata la nivel sectorial 
s-a deteriorat.

• Gradul de lichiditate al companiilor se bazeaza pe extinderea 
termenului mediu de plata catre furnizori, pe scaderea 
termenului mediu de incasare al creantelor si pe 
imbunatatirea profitului net.

• Aceasta conduce la concluzia ca firmele de constructii trebuie 
sa aiba un control cat mai riguros al cheltuielilor si veniturilor 
si sa planifice si sa urmareasca permanent fluxul de lichiditati 
in concordanta cu clauzele contractuale.

*Guda, I. (2015), „Analiza sectoriala: Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor”, Coface Romania
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Sunt Fondurile Politicii de Coeziune a UE bine cheltuite in 
proiectele de infrastructura rutiera ?*

• Pentru perioada 2000 – 2013, UE a alocat circa 65 mld. Euro 
din Fondul de Dezvoltare Regionala European si Fondul de 
Coeziune pentru co-finantarea constructiei si reabilitarii de 
drumuri.

• Curtea Europeana a Auditorilor a verificat 24 de proiecte de 
investitii in infrastructura rutiera din Germania, Grecia, 
Polonia si Spania, pentru a evalua in ce masura acestea isi
ating obiectivele la un cost rezonabil. Costul total al 
proiectelor verificate depaseste valoarea de 3 mld. Euro.

*Curtea Europeana a Auditorilor – Raport Special 5/2013
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Sunt Fondurile Politicii de Coeziune a UE bine cheltuite in 
proiectele de infrastructura rutiera ?*

*Curtea Europeana a Auditorilor – Raport Special 5/2013
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Sunt Fondurile Politicii de Coeziune a UE bine cheltuite in 
proiectele de infrastructura rutiera ?*

Depasiri de Costuri mai mari de 20% pentru 11 proiecte

• Diferite sisteme de managementul proiectelor utilizate de 
tarile membre au avut un impact suplimentar asupra
costurilor si finalizarii la termen a lucrarilor.

• In timp ce in Germania si Polonia contractorii au trebuit sa
suporte intreaga responsabilitate pentru posibilele modificari
in pretul initial, in Grecia si Spania, a fost utilizat sistemul de 
indexare, in care preturile erau revizuite si reevaluate periodic 
de ministerele lucrarilor publice.

*Curtea Europeana a Auditorilor – Raport Special 5/2013

24

Sunt Fondurile Politicii de Coeziune a UE bine cheltuite in 
proiectele de infrastructura rutiera ?*

Depasiri de Costuri mai mari de 20% pentru 11 proiecte

• In Grecia, Germania si Spania, remasurarea lucrarilor si
actualizarile la contract au fost de regula insotite de zeci de 
modificari si plati suplimentare.

• Spre deosebire, sistemul de managementul proiectelor aplicat
in Polonia este proiectat sa reduca orice risc al revendicarilor
suplimentare si foarte putine plati suplimentare au fost facute
dupa finalizarea licitatiilor.

*Curtea Europeana a Auditorilor – Raport Special 5/2013
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Sunt Fondurile Politicii de Coeziune a UE bine cheltuite in 
proiectele de infrastructura rutiera ?*

Depasiri de Costuri mai mari de 20% pentru 11 proiecte

• Din cele 24 de proiecte verificate, doar sapte au fost incheiate
in valoarea initiala a contractului (unul in Germania, cinci in 
Polonia si unul in Spania).

• Mai mult, costurile a 11 proiecte au depasit valoarea initiala
cu mai mult de 20% in timpul executiei, in principal datorita
descoperirilor arheologice, greselilor de planificare, 
estimarilor eronate in documentele referitoare la cantitati si
indexarii preturilor.

*Curtea Europeana a Auditorilor – Raport Special 5/2013
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Sunt Fondurile Politicii de Coeziune a UE bine cheltuite in 
proiectele de infrastructura rutiera ?*

Depasiri de Costuri mai mari de 20% pentru 11 proiecte

• Valoarea medie a platilor suplimentare pentru toate
proiectele dupa semnarea contractelor a fost de 23%

• Extremele au fost depasirea cu 36% pentru proiectele din 
Grecia si 1% pentru cele din Polonia.

*Curtea Europeana a Auditorilor – Raport Special 5/2013
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Sunt Fondurile Politicii de Coeziune a UE bine cheltuite in 
proiectele de infrastructura rutiera ?*

Intarzierile la lucrarile de drumuri sunt obisnuite

• In tarile in care a fost aplicat sistemul de indexare (Spania si
Grecia), cu cat extensia perioadei de executie este mai mare, 
cu atat este mai avantajos pentru Antreprenor. 

• Deasemenea, procesele lungi de expropriere a terenului si
problemele de asigurare a frontului de lucru au condus la 
depasiri de peste 1 an a perioadei de executie a proiectelor. 

*Curtea Europeana a Auditorilor – Raport Special 5/2013
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Sunt Fondurile Politicii de Coeziune a UE bine cheltuite in 
proiectele de infrastructura rutiera ?*

Intarzierile la lucrarile de drumuri sunt obisnuite

• Depasirea medie a termenului de finalizare pentru proiectele
verificate a fost de 9 luni, adica 41% fata de termenul planificat
pentru deschiderea traficului. 

• In Polonia, intarzierea medie a fost de 3 luni, adica 16.5%.

• In Germania intarzierea medie a fost de 7 luni, adica 59.5%.

• Pentru proiectele din Spania, intarzierea medie a fost de 11 luni sau
31 %

• In Grecia, deschiderea pentru trafic a drumurilor a fost intarziata in 
medie cu 16 luni, adica 57%.

*Curtea Europeana a Auditorilor – Raport Special 5/2013
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Sunt Fondurile Politicii de Coeziune a UE bine cheltuite in 
proiectele de infrastructura rutiera ?*

Concluzii

Au fost proiectele coordonate pentru a asigura costuri

rezonabile ?

• O atentie insuficienta a fost acordata asigurarii eficientei
costurilor proiectelor:

• Cele mai multe din proiectele verificate au fost afectate de 
estimari lipsite de acuratete a traficului.

• Doar 4 proiecte din 19 pentru care au fost disponibile
informatii suficiente au un volum de trafic corespunzator
estimarilor.

*Curtea Europeana a Auditorilor – Raport Special 5/2013
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Sunt Fondurile Politicii de Coeziune a UE bine cheltuite in 
proiectele de infrastructura rutiera ?*

Concluzii

Au fost proiectele coordonate pentru a asigura costuri

rezonabile ?

• Tipul de drum ales nu a fost cel mai potrivit pentru traficul
existent: 

• Autostrazile, care costa mult mai mult decat drumurile expres
(costul mediu pe km este de circa 11 mil. Euro pentru
autostrazi si 6.2 mil. Euro pentru drumuri expres, 
reprezentand un cost cu 43% mai ieftin pentru drumurile
expres), au fost optiunea preferata pentru constructii, chiar
pentru sectoarele unde drumurile expres ar fi rezolvat nevoile
de trafic.

*Curtea Europeana a Auditorilor – Raport Special 5/2013
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Sunt Fondurile Politicii de Coeziune a UE bine cheltuite in 
proiectele de infrastructura rutiera ?*

Concluzii

Au fost proiectele coordonate pentru a asigura costuri

rezonabile ?

• In timpul implementarii lor, proiectele verificate au devenit
mai scumpe, depasind in medie cu 23% valoarea initiala a 
contractelor si au fost afectate de intarzieri a caror durata
medie depaseste cu 9 luni sau 41% durata planificata a 
proiectelor.

*Curtea Europeana a Auditorilor – Raport Special 5/2013
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Sunt Fondurile Politicii de Coeziune a UE bine cheltuite in 
proiectele de infrastructura rutiera ?*

Recomandari

• Viitoarele proiecte de infrastructura rutiera co-finantate ar
trebui conditionate de:

(a) Existenta de obiective clare care sa fie insotite de indicatori
cum ar fi: economia de timp, imbunatatirea sigurantei
traficului, capacitatea de dezvoltare si efectele concrete 
asupra economiei;

(b) Utilizarea unor solutii tehnice rezonabile si eficiente din 
punct de vedere al costurilor, care sa fie aliniate celor mai
bune practici. 

*Curtea Europeana a Auditorilor – Raport Special 5/2013
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Sunt Fondurile Politicii de Coeziune a UE bine cheltuite in 
proiectele de infrastructura rutiera ?*

Recomandari

• Viitoarele proiecte de infrastructura rutiera co-finantate ar
trebui conditionate de:

(c) Pasi luati de tarile membre pentru a asigura competitia pe
piata constructiilor, concentrandu-se pe sistemul de achizitii
in obtinerea celei mai bune valori, dar evitand introducerea
de bariere, cum ar fi cele pentru publicitatea internationala
larga, recunoasterea calitatii companiilor din celelalte state 
membru si usurarea accesului IMM-urilor la procedurile de 
achizitie.

*Curtea Europeana a Auditorilor – Raport Special 5/2013
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Cum s-au cheltuit banii de autostrăzi ?*

Risipa permanentă din ultimii şapte ani. România a plătit 4,3 
mld. euro pe autostrăzi, suficienţi pentru 700 km. Rezultatele, 
la jumătate

• Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România (CNADNR) a plătit 4,3 miliarde de euro pentru
proiecte de autostrăzi în perioada 2008-2014, iar în acelaşi
interval reţeaua locală de şosele de mare viteză s-a mărit cu 
doar 373 de kilometri, numărând în prezent 644 de kilometri, 
potrivit unei analize a ZF pe baza informaţiilor transmise de 
compania de drumuri.

• Cu suma pe care CNADNR a cheltuit-o începând din 2008 până
în prezent se puteau construi peste 700 de kilometri de 
autostrăzi, dacă se ia în calcul un cost mediu de 6 milioane de 
euro/kilometru.

*Ziarul Finaciar 7 nov 2014 Autor: Andreea Neferu
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Cum s-au cheltuit banii de autostrăzi ?*

• „În ultimii 25 de ani a existat o risipă permanentă, 
însă important este cum poate fi aceasta diminuată, 
cu atât mai mult cu cât avem nevoie ca proiectele să nu mai
stagneze şi să nu mai fie oprite, aşa cum s-a întâmplat anul
acesta. Ce aşteptăm de la guvernanţi este un bun 
management al resurselor, alte atribuţii nu au. Trebuie să
vegheze la o normalitate“, spune Răzvan Niculescu-Aron, 
prim-vicepreşedinte al Patronatului Societăţilor din 
Construcţii (PSC)

*Ziarul Finaciar 7 nov 2014 Autor: Andreea Neferu
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Cum s-au cheltuit banii de autostrăzi ?*

• Dacă în prevederile bugetare proiectele de autostrăzi urmau
să primească în perioada 2008-2014 circa 5,2 mld. de euro, în
realitate s-au efectuat plăţi de 4,323 mld. de euro, 
inaugurandu-se 373 km.

*Ziarul Finaciar 7 nov 2014 Autor: Andreea Neferu
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Cum s-au cheltuit banii de autostrăzi ?*

*Ziarul Finaciar 7 nov 2014 Autor: Andreea Neferu
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Cum s-au cheltuit banii de autostrăzi ?*

• În prezent în România se află în lucru circa 200 de kilometri de 
autostrăzi, cu un cost total de circa 1 mld. euro. 

• În ciuda faptului că lucrările pe şantierele de autostrăzi au 
demarat anul acesta, în unele cazuri mai timid, în altele în
forţă, industria construcţiilor rămâne în blocaj. 

• Absenţa unor proiecte de anvergură în infrastructura de 
transport şi în zona autostrăzilor s-a resimţit din plin în piaţa
de construcţii în primele opt luni ale anului.

*Ziarul Finaciar 7 nov 2014 Autor: Andreea Neferu
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ASPECTE CONTRACTUALE 

IN PROIECTELE DE 

INFRASTRUCTURA

40
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notificare a defectelor

Masurarea Lucrarilor, Variatii, Plati

Rezilierea, Forta Majora, Asigurari
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41

FIDIC 1999

Perioada 

de ofertare

Elaborarea 

Documentelor 

de Oferta

Data de 

Baza

CG 1.1.3

28z

Predarea 

Ofertei

Emiterea 

Scrisorii de 

Acceptare

<28z

Emiterea 

Garantiei 

de Buna 

Executie

CG 4.2

Data de 

Incepere

CG 8.1

Perioada de 

Executie

CG 8.2

Intarzieri datorate 

Antreprenorului

CG 8.6

Teste la 

Terminarea 

Lucrarilor

CG 9.1

Remedierea 

Defectiunilor

CG 11.1

Perioada de 

Notificare a  

Defectiunilor

CG 11.1

Emiterea PV 

de Receptie la 

Terminarea 

Lucrarilor

CG 10.3

Emiterea PV 

de Receptie 

Finala

CG 11.9

Returnarea 

Garantiei de 

Buna 

Executie

CG 4.2

Notificarea  

Defectiunilor

CG 11.3

<21z

Emiterea 

Garantiei 

de Avans

CG 14.2

42z

42

FIDIC 1999

Fiecare dintre 

platile lunare 

(sau alte plati 

interimare)
CG 14.3

Antreprenorul prezinta 

Inginerului Situatia de 

Lucrari
CG 14.3

<28z

Inginerului emite

Certificatul Interimar

de Plata
CG 14.6

Beneficiarul face 

plata catre

Antreprenor
CG 14.7

<56z
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43

FIDIC 1999

Garantia 

de Buna 

Executie 

(10%)
CG 4.2

7z

1 2 3 4 5

Garantia 

de Avans 

(10%)
CG 14.2

Data de 

Incepere a 

Lucrarilor
CG 8.1

Emitere 

Situatie 

de 

Lucrari
CG 14.3

Emitere 

CIP
CG 14.3

28z

Emitere 

Factura
CS 14.7

7z

Plata 

Factura
CS 14.7

28z

Emiterea 

Scrisorii de 

Acceptare

<28z

42z

Primul CIP posibil in 65 days

Prima Plata posibila in 100 days

MANAGEMENTUL 

FINANCIAR AL PROIECTELOR 

– INFLUENTA CONDITIILOR 

DE CONTRACT
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• Aspectele financiare a proiectelor de constructii au reprezentat
intodeauna o provocare majora pentru companiile de 
constructii, in special in contextul economic actual.

• Tipul de contract care este fundamentul relatiei dintre parti
are efecte importante asupra strategiei pe care compania de 
constructii o va adopta pentru indeplinirea obiectivelor de 
cost, durata si profit.

• Studiul de fata prezinta analiza multi-dimensionala a trei
proiecte reale din domeniul constructiilor de drumuri, avand la 
baza clauzele de contract FIDIC Cartea Rosie, din perspectiva
executantului.

45

• Graficul de Esalonare a Investitiei

• Suma de bani aprobata pentru realizarea proiectului, distribuita pe

scara timpului . 

• Cash-Flow – Fluxul de numerar

• Imaginea tuturor incasarilor si platilor dintr-o perioada, scotand in 

evidenta posibilele decalaje care pot apare in perioada respectiva.

46

Definitii
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• Au fost analizate 144 variante de calcul pentru urmatoarele
categorii de proiecte:

• Primul proiect are ca obiectiv realizarea lucrarilor de reabilitare
a unui tronson de Drum National in lungime de 38.27 Km.

• Al doilea proiect se refera la realizarea variantei de ocolire a 
unei localitati, in lungime de 7.625 km.

• Al treilea proiect are ca obiectiv realizarea lucrarilor de 
consolidare a unui tronson de Drum National in lungime de 7.2 
Km

47

Ipoteze de Calcul

• Datele generale de la care s-a plecat in cadrul analizei sunt
urmatoarele:

48

Ipoteze de Calcul

Proiect
Lungime

(m)

Valoare Contract 

(Eur)

Durata de 

Realizare
Profit

1 38,270.00 27,850,000 24 Luni 6%

2 7,625.00 7,101,960 24 Luni 1%

3 7,200.00 7,475,872 24 Luni 3%
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• Distributia initiala a valorii contractelor:

49

Ipoteze de Calcul

• Proiect 1

• Proiect 2

• Proiect 3

• In cadrul modelelor matematice analizate s-au avut in vedere
urmatoarele ipoteze de calcul:

• Se considera aplicabile doar Conditiile Generale de 
Contract legate de plata lucrarilor;

• Nu s-a luat in considerare efectul Garantiei de Avans si
a Avansului conform contract si legislatia in vigoare;

• Nu s-au luat in considerare deprecierea banilor, taxele
si comisioanele bancare;

• Certificatele de Plata se fac lunar sau pentru valori de 
minim 5% din valoarea contractului.

50

Ipoteze de Calcul
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• Parametrii luati in considerare in analiza influentei asupra
Cash-Flow-ului proiectelor sunt:

• Durata de realizare a lucrarilor

• Momentul din an de incepere a lucrarilor

• Intervalul de timp pentru plata facturilor

• Momentul de emitere a Situatiei de Lucrari 

51

Parametrii analizati

• Influenta duratei proiectului a fost analizata luand in 
considerare urmatoarele durate: 16, 18, 20, 22 si 24 luni.

• Planificarea proiectelor a fost astfel facuta incat data de 
incepere a lucrarilor sa corespunda lunilor Martie - Octombrie

• Pentru analiza Cash-flow-ului, s-au luat in considerare
urmatoarele termene de incasare:

• La 30 zile de la emiterea facturii (65 zile de la emiterea
Situatiei de Lucrari)

• La 60 zile de la emiterea facturii (95 zile de la emiterea
Situatiei de Lucrari)

• La 90 zile de la emiterea facturii (125 zile de la emiterea
Situatiei de Lucrari)

52

Parametrii analizati
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• Pentru analiza influentei momentului de emitere a Situatie de 
Lucrari au fost considerate doua cazuri:

• Emitere in 10 zile de la sfarsitul perioadei de raportare

• Emitere in 35 zile de la sfarsitul perioadei de raportare

53

Parametrii analizati

• Studiul influentei duratei proiectului asupra Cash-Flow-ului s-a 
facut asupra Proiectului 3 (lucrari de consolidare a unui Drum 
National).

• In acest sens, planificarea proiectului a luat in considerarea
realizarea lucrarilor in 16, 18, 20 22 si 24 de luni.

• Graficul de Cash-Flow a fost elaborat in conditiile in care plata
facturilor a fost facuta la 30, 60 si 90 de zile de la emiterea
Situatiei de Lucrari.

• S-a considerat ca emiterea Situatiei de Lucrari s-a facut la 35 
de zile de la sfarsitul perioadei de raportare

54

Influenta duratei proiectelor
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• Considerand ca data de incepere a proiectului variaza intre
luna Martie si Octombrie, au fost retinute valorile minime si
maxime ale ponderii varfului de Cash-Flow din valoarea
contractului. 

• S-au stabilit astfel plajele in care poate varia ponderea varfului
de Cash-Flow in functie de durata lucrarilor.

55

Influenta duratei proiectelor

• Variatia ponderii varfului de Cash Flow pentru diferite durate
ale proiectului

56

Influenta duratei proiectelor

44.26%

53.60%

56.70%

53.24%

46.51%

78.01%

75.30%

72.79%

68.73% 71.28%

46.00%

56.13%

63.50%

58.74%

46.51%

80.55%

79.21%

77.34%

71.46%

77.06%

57.63%

60.08%

67.63%

62.23%

59.55%

83.82%

81.89%
81.18%

77.19%

79.14%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

16 luni 18 luni 20 luni 22 luni 24 luni

Variatia ponderii varfului de Cash Flow pentru diferite durate ale proiectului

Min (30 zile)

Max (30 zile)

Min (60 zile)

Max (60 zile)

Min (90 zile)

Max (90 zile)
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• Analizand rezultatele putem constatata ca:

• Durata de 24 de luni conduce la ponderea minima a 
varfului de Cash-Flow din valoarea contractului, datorita
distributiei pe un interval mai mare de timp a efortului.

• Pentru aceasta durata, ponderea varfului de Cash-Flow 
variaza intre 46.5% si 79%, in functie de momentul din an 
de incepere a lucrarilor si de intervalul de plata a facturilor.

• Cu cat intervalul de plata este mai mare, cu atat mai mare 
va fi efortul executantului pentru sustinerea financiara a 
lucrarilor.

57

Influenta duratei proiectelor

• Pentru a ilustra influenta momentului din an de incepere a 
lucrarilor, au fost considerate urmatoarele ipoteze:

• Toate cele trei proiecte au durata de realizare de 24 de 
luni.

• Situatiile de Lucrari sunt emise la 35 de zile de la incheierea
lunii de raportare.

• Plata facturilor se face la intervalele 30, 60 si 90 de zile.

58

Influenta momentului de incepere a proiectelor
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• Rezultatele obtinute pentru Proiect 1

59

Influenta momentului de incepere a proiectelor

41.08% 41.51%

49.10% 48.76% 48.78%

49.97% 50.10%

50.69%

51.93%
52.82%

58.64%
58.11%

58.61%

60.61%

59.05%

51.06%

54.89%

59.12%

69.26%

67.46%
66.56%

65.86%

60.34%

56.48%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie

Situatie de Lucrari emisa la 35 zile de la incheierea perioadei de raportare

Plata la 30 zile

Plata la 60 zile

Plata la 90 zile

• Rezultatele obtinute pentru Proiect 2

60

Influenta momentului de incepere a proiectelor

58.61%

62.94%

59.04%

53.02%

50.29%
52.53%

57.14% 54.63%

65.89%

64.45%

66.26%

62.03%

53.55%

53.93%

58.57%

60.42%

70.05%
70.42%

68.77% 68.75%

57.83%

54.60%

59.26%

65.40%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie

Situatie de Lucrari emisa la 35 zile de la incheierea perioadei de raportare

Plata la 30 zile

Plata la 60 zile

Plata la 90 zile
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• Rezultatele obtinute pentru Proiect 3

61

Influenta momentului de incepere a proiectelor

42.95%

39.71%

39.20%

41.56% 41.95%
41.36%

40.11%

41.95%

45.61%

44.14%
44.08%

43.43%

49.59%

53.65% 53.32% 53.44%

51.87%

45.97%

44.37%

47.59%

56.16%

61.86%

63.20%

62.10%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie

Situatie de Lucrari emisa la 35 zile de la incheierea perioadei de raportare

Plata la 30 zile

Plata la 60 zile

Plata la 90 zile

• Constatam ca:

• Pentru lucrarile de reabilitare a drumurilor, lunile optime
pentru inceperea lucrarilor sunt Martie si Aprilie, ponderea
varfului de Cash-Flow din valoarea contractului fiind de 
41%.

• Pentru lucrarile de constructie a variantelor de ocolire,  
luna Iulie prezinta valoarea minima a varfului de Cash-Flow 
(50%).

• In cazul lucrarilor de consolidare a drumurilor, lunile cele
mai favorabile de incepere a lucrarilor sunt Aprilie si Mai, 
cand ponderea varfului de Cash-Flow are valoarea minima 
(39%).

62

Influenta momentului de incepere a proiectelor
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• Influenta intervalului de timp pentru plata facturilor se 
manifesta asupra tuturor situatiilor analizate.

• Considerand un acelasi set de conditii (durata, moment de 
incepere a lucrarilor si moment de emitere a Situatiei de 
lucrari), se constata ca efectuarea platilor cu intarziere
conduce la cresterea ponderii varfului de Cash-Flow din 
valoarea contractului.

• Efortul de sustinere financiara a proiectului de catre executant 
devine din ce in ce mai mare, cu cat platile sunt facute mai
tarziu.

63

Influenta intervalului de timp pentru plata facturilor

64

Influenta intervalului de timp pentru plata facturilor

44.18%

54.17%

63.84%

63.50%

66.32%
69.52%

71.28%

77.06% 79.14%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Plata la 30 zile Plata la 60 zile Plata la 90 zile

Influenta intervalului de plata a facturii asupra ponderii varfului de Cash-Flow

Proiect 1

Proiect 2

Proiect 3
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• Ponderea varfului de Cash-Flow din valoarea contractului
variaza astfel:

• Pentru plata la 30 de zile de la 44% la 71%, 

• Pentru plata la 60 de zile de la 54% la 77%, 

• Pentru plata la 90 de zile de la 64% la 79%, 

in functie de natura lucrarilor.

65

Influenta intervalului de timp pentru plata facturilor

• Desi emiterea la timp a Situatiei de Lucrari este in interesul
executantului, in practica se constata ca acesta nu este
indeajuns de bine organizat pentru elaborarea documentelor
necesare.

• Din acest motiv, analiza a luat in considerare doua situatii:

• Emiterea Situatiei de Lucrari la 10 zile de la sfarsitul
perioadei de raportare

• Emiterea Situatiei de Lucrari la 35 zile de la sfarsitul
perioadei de raportare

• Rezultatele obtinute pentru cazul in care emiterea s-a facut la 
10 zile de la sfarsitul perioadei de raportare se prezinta in 
continuare.

66

Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari
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• Proiect 1

67

Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

32.55%

34.78%

40.87% 40.55% 40.21% 39.78%
40.97%

40.04%

44.36% 44.24%

53.59%

50.84% 51.08% 51.55% 51.98%
51.06%

54.02%
53.08%

59.58%
60.65%

59.27%

61.85%

59.05%

51.06%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie

Situatie de Lucrari emisa la 10 zile de la incheierea perioadei de raportare

Plata la 30 zile

Plata la 60 zile

Plata la 90 zile

• Proiect 1

68

Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

32.55%

34.78%

40.87% 40.55% 40.21%
39.78%

40.97%
40.04%

41.08%
41.51%

49.10% 48.76% 48.78%

49.97% 50.10%
50.69%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

0 0 0 0 0 0 0 0

Plata facturii la 30 zile

Situatie emisa in 10 zile

de la sfarsitul perioadei

de raportare

Situatie emisa in 35 zile

de la sfarsitul perioadei

de raportare
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• Proiect 1

69

Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

44.36% 44.24%

53.59%

50.84% 51.08%
51.55%

51.98%

51.06%

51.93%
52.82%

58.64%
58.11%

58.61%

60.61%

59.05%

51.06%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

0 0 0 0 0 0 0 0

Plata facturii la 60 zile

Situatie emisa in 10 zile

de la sfarsitul perioadei

de raportare

Situatie emisa in 35 zile

de la sfarsitul perioadei

de raportare

• Proiect 1
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Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

54.02%

53.08%

59.58%

60.65%

59.27%

61.85%

59.05%

51.06%

54.89%

59.12%

69.26%

67.46%

66.56%
65.86%

60.34%

56.48%

50%

55%

60%

65%

70%

0 0 0 0 0 0 0 0

Plata facturii la 90 zile

Situatie emisa in 10 zile de la

sfarsitul perioadei de

raportare

Situatie emisa in 35 zile de la

sfarsitul perioadei de

raportare
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• Proiect 2

71

Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

51.77%

56.94%

49.97% 49.73%

46.34%
45.73%

49.12%

45.66%

58.61%
62.91%

58.89%

53.79%

52.28%

45.73%

56.55%

54.32%

65.89%
64.78%

66.22%

61.26%

53.55% 53.81%

58.57%

60.42%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie

Situatie de Lucrari emisa la 10 zile de la incheierea perioadei de raportare

Plata la 30 zile

Plata la 60 zile

Plata la 90 zile

• Proiect 2
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Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

51.77%

56.94%

49.97% 49.73%

46.34%
45.73%

49.12%

45.66%

58.61%

62.94%

59.04%

53.02%

50.29%

52.53%

57.14%

54.63%

45%

50%

55%

60%

65%

0 0 0 0 0 0 0 0

Plata facturii la 30 zile

Situatie emisa in 10 zile de

la sfarsitul perioadei de

raportare

Situatie emisa in 35 zile de

la sfarsitul perioadei de

raportare
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• Proiect 2

73

Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

58.61%

62.91%

58.89%

53.79%

52.28%

45.73%

56.55%

54.32%

65.89%

64.45%

66.26%

62.03%

53.55% 53.93%

58.57%

60.42%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

0 0 0 0 0 0 0 0

Plata facturii la 60 zile

Situatie emisa in 10 zile

de la sfarsitul perioadei

de raportare

Situatie emisa in 35 zile

de la sfarsitul perioadei

de raportare

• Proiect 2
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Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

65.89%

64.78%

66.22%

61.26%

53.55% 53.81%

58.57%

60.42%

70.05% 70.42%

68.77% 68.75%

57.83%

54.60%

59.26%

65.40%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

0 0 0 0 0 0 0 0

Plata facturii la 90 zile

Situatie emisa in 10 zile de la

sfarsitul perioadei de

raportare

Situatie emisa in 35 zile de la

sfarsitul perioadei de

raportare
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• Proiect 3

75

Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

30.17%

37.71%
37.18%

35.32%

37.73%
37.15% 36.84%

31.62%

41.48%

39.71%
38.74%

41.50%

43.31%

41.36% 41.48%
42.28%

45.35%

43.69% 44.00%

42.80%

48.66%

53.65% 53.32%

55.52%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie

Situatie de Lucrari emisa la 10 zile de la incheierea perioadei de raportare

Plata la 30 zile

Plata la 60 zile

Plata la 90 zile

• Proiect 3
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Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

30.17%

37.71%
37.18%

35.32%

37.73%
37.15%

36.84%

31.62%

42.95%

39.71%
39.20%

41.56%
41.95%

41.36%

40.11%

41.95%

30%

35%

40%

45%

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie

Plata facturii la 30 zile

Situatie emisa in 10 zile de

la sfarsitul perioadei de

raportare

Situatie emisa in 35 zile de

la sfarsitul perioadei de

raportare
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• Proiect 3

77

Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

41.48%

39.71%

38.74%

41.50%

43.31%

41.36% 41.48%
42.28%

45.61%

44.14% 44.08%
43.43%

49.59%

53.65%
53.32% 53.44%

35%

40%

45%

50%

55%

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie

Plata facturii la 60 zile

Situatie emisa in 10 zile

de la sfarsitul perioadei

de raportare

Situatie emisa in 35 zile

de la sfarsitul perioadei

de raportare

• Proiect 3
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Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

45.35%

43.69%

44.00%
42.80%

48.66%

53.65% 53.32%

55.52%

51.87%

45.97%

44.37%

47.59%

56.16%

61.86%

63.20%

62.10%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie

Plata facturii la 90 zile

Situatie emisa in 10 zile de la

sfarsitul perioadei de

raportare

Situatie emisa in 35 zile de la

sfarsitul perioadei de

raportare
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• Constatam ca pentru lucrarile de reabilitare a drumurilor:

• Ponderea varfului de Cash-Flow din valoarea contractului, 
in cazul emiterii Situatiilor de Lucrari la 10 zile de la 
incheierea perioadei de raportare prezinta:

• Valori cuprinse intre 32.5% si 41% daca plata facturilor
se face la 30 de zile

• Valori cuprinse intre 44.2% si 53% daca plata facturilor
se face la 60 de zile

• Valori cuprinse intre 53% si 61.8% daca plata facturilor
se face la 90 de zile

in functie de momentul din an de inceperea a lucrarilor

79

Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

• Pentru lucrarile de constructie a variantelor de ocolire:

• Ponderea varfului de Cash-Flow din valoarea contractului
in cazul emiterii Situatiilor de Lucrari la 10 zile de la 
incheierea perioadei de raportare are:

• Valori cuprinse intre 45.7% si 57% daca plata facturilor
se face la 30 de zile

• Valori cuprinse intre 45.7% si 63% daca plata facturilor
se face la 60 de zile

• Valori cuprinse intre 53.5% si 66% daca plata facturilor
se face la 90 de zile

in functie de momentul din an de inceperea a lucrarilor
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Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari
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• Pentru lucrarilor de consolidare a drumurilor:

• Ponderea varfului de Cash-Flow din valoarea contractului
in cazul emiterii Situatiilor de Lucrari la 10 zile de la 
incheierea perioadei de raportare are:

• Valori cuprinse intre 30% si 37.8% daca plata facturilor
se face la 30 de zile

• Valori cuprinse intre 37% si 43.3% daca plata facturilor
se face la 60 de zile

• Valori cuprinse intre 41.5% si 55.5% daca plata
facturilor se face la 90 de zile

in functie de momentul din an de inceperea a lucrarilor
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Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

• Emiterea cat mai devreme a Situatiilor de Lucrari conduce la 
reducerea efortului financiar al executantului.

• In cazul lucrarile de reabilitare a drumurilor, reducerea
ponderii varfului de Cash-Flow din valoarea contractului
variaza intre 8% - 10% daca Situatiile de Lucrari sunt emise la 
10 zile de la incheierea perioadei de raportare, in functie de 
momentul din an de incepere a lucrarilor.

• Pentru lucrarile de constructie a variantelor de ocolire, 
reducerea variaza intre 3% - 8% daca Situatiile de Lucrari sunt
emise la 10 zile de la incheierea perioadei de raportare, in 
functie de momentul din an de incepere a lucrarilor
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Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari
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• In cazul lucrarilor de consolidare a drumurilor, reducerea
variaza intre 2% - 12% daca Situatiile de Lucrari sunt emise la 
10 zile de la incheierea perioadei de raportare, in functie de 
momentul din an de incepere a lucrarilor.
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Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

• Analizand rezultatele obtinute putem trage concluzia ca exista
o multitudine de factori care pot influenta deciziile atat in 
perioada de licitare-ofertare, dar mai ales in etapa de executie
a proiectelor de infrastructura.

• Natura lucrarilor influenteaza major prin tehnologiile utilizate, 
succesiunea activitatilor si resursele implicate distributia valorii
contractelor in timp.

• Cu cat este mai neuniforma, aceasta poate conduce la 
dezechilibre majore a ponderii Cash-Flow-ului din valoarea
contractului.
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Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari
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• Modul in care sunt adaptate clauzele de contract prin
Conditiile Speciale, alaturi de durata de realizare a lucrarilor, 
intervalul de timp pentru plata facturilor, momentul din an de 
incepere a lucrarilor si momentul de emitere a Situatiilor de 
Lucrari, sunt toate variabile care pot conduce la valori diferite
de cele din prezentul studiu.

• Conditiile ideale si omogene avute in vedere, au avut rolul de a 
simplifica analiza si de a ajuta intelegerea dinamicii
problemelor de natura financiara cu care se confrunta
constructorii dupa semnarea contractului, fara a lua insa in 
considerare evenimentele de risc si incertitudini care 
caracterizeaza din plin aceste categorii de proiecte.
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Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari

• In scopul gestionarii riscurilor financiare ale proiectelor, cele
mai multe companii de constructii se concentreaza pe
proiectele individuale care nu reflecta riscul general de la 
nivelul organizatiei.

• Simpla adunare a riscurilor proiectelor individuale poate diferi
semnificativ de riscurile totale ale organizatiei.

• Din acest motiv deciziile strategice se iau la nivelul organizatiei
si nu la nivelul proiectelor individuale, aplicandu-se 
managementul portofoliilor de proiecte. 
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Influenta momentului de emitere a Situatiei de Lucrari
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• Pentru a ilustra diferentele de abordare de la nivelul
proiectelor elementare la nivelul portofoliului, am considerat
cazul unei companii de constructii de dimensiuni medii care 
are de realizat proiectele analizate mai devreme.

• La constituirea portofoliului de proiecte s-au avut in vedere
urmatoarele ipoteze:

• Durata de realizare a tuturor proiectelor este de 24 de luni;

• Fiecare proiect va avea ca data de incepere luna
coespunzatoare ponderii minime a Cash-flow-ului din 
valoarea contractului, astfel:

• Proiectul 1 - Lucrarile de reabilitare a Drumului
National au ca data de incepere luna Martie 2014.
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Analiza Portofoliului de Proiecte

• Proiectul 2 - Lucrarile de de constructie a variantei de 
ocolire au inceput in luna Iulie 2014

• Proiectul 3 - Lucrarile de consolidare a drumului vor
avea ca data de incepere luna Mai 2014

• Plata facturilor se efectueaza la 30 de zile;

• Situatiile de Lucrari sunt emise de catre constructor la 10 
zile de la sfarsitul perioadei de raportare.

• Toate celelalte ipoteze de baza stabilite la nivelul proiectelor
individuale raman valabile.
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Analiza Portofoliului de Proiecte
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• Consolidand proiectele in cadrul portofoliului de proiecte si
elaborand calculul planificarii, rezulta urmatorul graficul Gantt:
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Analiza Portofoliului de Proiecte

M A M I I A S O N D I F M A M I I A S O N D I F M A M I I A S O N D

Portofoliu

Proiect 1

Proiect 2

Proiect 3

Nume
2014 2015 2016

• Graficul de Cash-Flow al portofoliului de proiecte rezulta din 
insumarea graficelor proiectelor individuale
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Analiza Portofoliului de Proiecte
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• Analizand ponderea varfului de Cash Flow din valoarea
contractelor individuale si la nivelul portfoliului, precum si
profitul care s-ar obtine, constatam ca:
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Analiza Portofoliului de Proiecte

Proiect
Valoare

Contract (Eur)

Pondere Varf

Cash Flow
Profit

1 27,850,000.00 33.54% 6%

2 7,101,960.59 46.96% 1%

3 7,475,872.00 37.05% 3%

Portofoliu 42,427,832.59 33.07% 0.51%

• Ponderea varfului de Cash Flow de la nivelul portfoliului este
de 33%, in timp ce profitul se “topeste” in sustinerea
proiectelor, ajungand la sfarsit de 0.51%.

• Avand in vedere caracterul sezonier al lucrarilor de constructii, 
in acest caz avem de-a face cu doua varfuri ale Cash-Flow-ului.

• In aceasta situatie, efectul combinat al celor doua varfuri de 
Cash-Flow conduce la un efort financiar necesar in proportie
de 61.7% din valoarea totala a contractelor.
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Analiza Portofoliului de Proiecte
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• Sa consideram insa situatia cea mai defavorabila, in care data 
de incepere a proiectelor corespunde ponderii maxime a Cash-
Flow-ului din valoarea contractului, iar Situatiile de Lucrari se 
emit la 35 de zile de la incheierea perioadei de raportare si
plata facturilor se face la 90 de zile.

• Data de incepere a proiectelor va fi:

• Proiectul 1 - Lucrarile de reabilitare a Drumului National au 
ca data de incepere luna Mai 2014.

• Proiectul 2 - Lucrarile de de constructie a variantei de 
ocolire au inceput in luna Aprilie 2014.

• Proiectul 3 - Lucrarile de consolidare a drumului vor avea
ca data de incepere luna Septembrie2014.

93

Analiza Portofoliului de Proiecte

• Consolidand proiectele din situatia cea mai defavorabila in 
cadrul portofoliului de proiecte si elaborand calculul
planificarii, rezulta urmatorul graficul Gantt:
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Analiza Portofoliului de Proiecte

M A M I I A S O N D I F M A M I I A S O N D I F M A M I I A S O N D I F M A

Portofoliu

Proiect 1

Proiect 2

Proiect 3

Nume
2014 2015 2016 2017
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• Graficul de Cash-Flow al portofoliului de proiecte rezulta din 
insumarea graficelor proiectelor individuale
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Analiza Portofoliului de Proiecte

• Diverse combinatii intre momentul din an de incepere a 
proiectelor individuale, momentul emiterii situatiei de lucrari
pentru perioada de raportare si intervalul de timp pentru plata
facturilor, pot conduce la rezultate extrem de diferite.

• In situatia cea mai defavorabila, ponderea varfului de Cash 
Flow a portofoliului de proiecte din valoarea totala a 
contractelor ajunge la valoarea de 71.58%.

• Aceasta inseamna ca plaja de variabilitate ajunge si la circa 
40% din valoarea totala a contractelor.
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• In conditiile in care cea mai mare parte a lucrarilor este
sustinuta financiar de constructor, este necesar ca acesta sa
apeleze la surse interne sau externe de finantare.

• In acest sens se impune elaborarea de scenarii de finantare si
returnare a finantarii, astfel incat acesta sa dispuna de 
resursele necesare realizarii obiectivelor contractelor.

• Solutia optima sau aproape de optim a finantarii si returnarii
finantarii o reprezinta graficul de Cash Flow combinat care 
trebuie sa fie permanent pozitiv.

97

Analiza Portofoliului de Proiecte

• Graficul de Cash Flow combinat - cheltuieli, incasari, finantare
si returnarea finantarii:
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Analiza Portofoliului de Proiecte
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• Lucrarile de constructii se caracterizeaza printr-un mare numar
de riscuri si incertitudini.

• O analiza determinista asa cum a fost ea prezentata, nu poate
decat sa reliefeze o parte din aspectele cu care se confrunta
participantii la realizarea constructiilor.

• Din acest motiv, analiza la risc si mai ales cuantificarea acestora
trebuie sa devina o prioritate.

• Analizele prezentate nu ar putea fi realizate in lipsa unor
programe de executie realiste si fezabile.
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Cerinte privind Programul de Executie in Documentatia de Licitatie

• Programul de executie a devenit in ultimii ani un mijloc de 
selectie calitativa a contractorilor prin stabilirea unor cerinte
din ce in ce mai complexe.

• In functie de interesul Autoritatii Contractante sau a 
Consultantului care elaboreaza documentatia de licitatie, se 
definesc criterii care nu pot fi considerate limitative sau
abuzive.

• Acestea pot fi justificate in mare masura prin interesul
Beneficiarului de a selecta acel constructor care nu doar
intelege foarte bine cerintele proiectului, dar este si capabil sa
realizeze lucrarile in parametrii stabiliti.

• Nu exista insa o standardizare a acestor cerinte, fapt ce

conduce la o mare diversitate.
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Exemple de Cerinte din Fisa de Date a Achizitiei Constructii Civile

Exemple de Cerinte din Fisa de Date a Achizitiei Constructii Civile
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Exemple de Cerinte din Fisa de Date a Achizitiei Constructii Drumuri

Cerinte privind Programul de Executie in Executie

• Conditiile de Contract FIDIC nu impun o anumita forma a 
specificatiei referitoare la Programul de Executie.

• Acest lucru este lasat la latitudinea Inginerului care stabileste
de cele mai multe ori (daca nu este precizat prin contract), 
modul de intocmire, metoda de modelare, instrumentele de 
lucru, frecventa de raportare si forma de raportare a 
Programului de Executie.
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Specificatie Planificare si Urmarire – Reabilitare DN

Ghiduri de Evaluare a Programului de Executie - SUA
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Specificatie de Planificare si Urmarire – Lucrari de Constructii SUA

Experiente Internationale in Selectia Contractorilor

• Selectia contractorilor reprezinta un moment critic pentru
indeplinirea obiectivelor proiectelor din punct de vedere al 
timpulu, costurilor si calitatii.

• Din acest motiv, Institutiile Financiare Internationale au stabilit
propriile ghiduri de achiztii.

• Principalul criteriu de castigare a licitatiilor il reprezinta pretul
cel mai mic.

• Directivele UE 2014 referitoare la procedurile de achizitii, 
propun ca in cadrul licitatiilor sa fie aplicat criteriul “oferta cea
mai avantajoasa din punct de vedere economic” – Most 
Economically Advantageous Tender – MEAT.

*AHP Based Contractor Selection Procedure for Highway Infrastructure Projects in Serbia - M. Petronijević, A. Nikolić, M. Mikić, N. Ivanišević, 

Proceedings 2015, Organization, Technology And Management In Construction, Croatia
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Experiente Internationale in Selectia Contractorilor

• Criteriile servesc la demonstrarea de catre ofertant a pozitiei
sale financiare si a profitabilitatii, participarea acestuia la 
proiecte anterioare, in special daca acestea au fost similare cu 
cele ce se vor executa, capacitatea sa de planificare, organizare
si control a proiectului si indeplinirea cerintelor din cadrul
documentelor de licitatie

*AHP Based Contractor Selection Procedure for Highway Infrastructure Projects in Serbia - M. Petronijević, A. Nikolić, M. Mikić, N. Ivanišević, 

Proceedings 2015, Organization, Technology And Management In Construction, Croatia

Experiente Internationale in Selectia Contractorilor

Criteriu Sub-criteriu Tip criteriu

Eligibilitate Eliminare

Istoric al contractelor neexecutate Eliminare

Aspecte Financiare (C1)

Evolutia istorica financiara
Eliminare si 

Clasificare
Cifra de Afaceri Anuala

Resursele financiare

Experienta 

Experienta generala (C2)

Eliminare si 

Clasificare

Experienta specifica in proiecte de valoare 

similara (C3)

Experienta specifica – activitati cheie C4)

Expertiza Tehnica Personal cheie (C5)
Eliminare si 

Clasificare

Oferta Tehnica (C6)

Organizare de santier

Eliminare si 

Clasificare

Metode de lucru

Program de lucru

Subcontractori

Planul de management al traficului

Planul de management al mediului

Planul de asigurare a calitatii

Surse de procurare a materialelor

Cash-Flow

Personal

Propunerea Financiara (C6) Pretul ofertei Clasificare
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Experiente Internationale in Selectia Contractorilor

• Serbia* 

• Coridorul Pan European X – 200 km de autostrada impartite
in 30 de loturi

• Licitatiile organizate in perioada 2009 - 2011 utilizand
criteriul “pretul cel mai mic”

• La sfarsitul anului 2014, numai un numar relativ mic de 
proiecte au fost finalizate

• In perioada 2009 - 2014, in anumite proiecte contractorii au 
intrat in faliment si contractele au fost reziliate, iar in altele
au fost transmise instiintari de remediere inainte de 
rezilerea contractelor

• Nici un contract nu a fost incheiat in termen

*AHP Based Contractor Selection Procedure for Highway Infrastructure Projects in Serbia - M. Petronijević, A. Nikolić, M. Mikić, N. Ivanišević, 

Proceedings 2015, Organization, Technology And Management In Construction, Croatia

EXEMPLU DE BUNE PRACTICI
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NORTHRIDGE

113

114

Dezastre Naturale

In 17 Ianuarie 1994, un cutremur cu magnitudinea de 6.7 grade, cu epicentrul in 

Northridge, la circa 30 de km Nord de Los Angeles, a produs avarii insemnate la 

autostrada Santa Monica care asigura un trafic de 217.000 de masini si

camioane pe zi.

Problema
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115

RETEAUA DE DRUMURI

Fara autostrada Santa Monica, traficul pe autostrazile adiacente a devenit de 

nesuportat

URGENTA

Administratia locala, Statul 

si Autoritatile Federale au 

recunoscut nevoia de 

refacere urgentă a 

autostrazii, iar 

departamentul de transport 

al Statului California a 

organizat o licitatie care a 

fost adjudecata de o 

companie din Sacramento.

Recuperarea taxelor ar 

suferi un declin.
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RECONSTRUCTIA

5 Februarie, 1994 – Incepe reconstructia autostrazii Santa Monica

Aprobarea contractului a luat o zi, spre deosebire de durata normala de 30 pana

la 60 de zile. 

Contractul a fost semnat cu firma C.C. Myers pentru o valoare de 14,9 milioane

dolari, cu o clauza de bonus de 200.000 de dolari pe zi, pentru fiecare zi in care 

lucrarea era incheiata mai devreme de 140 de zile

PROBLEMA

Reteaua de autostrazi ar fi 

incetinit livrarea echipamentelor 

si materialelor la santierele de 

reconstructie.
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117

SOLUTIA

Contractorul a inchiriat un tren

privat pentru transportul

echipamentelor si materialelor, 

evitand astfel trecerea prin

sistemul de autostrazi.

REDESCHIDEREA

11 Aprilie, 1994 – Autostrada Santa Monica se deschide cu 74 de zile mai

devreme decat a fost planificat

In fapt, compania a redeschis autostrada in doar 66 de zile. Pentru a ajunge la 

acest adevarat miracol, contractorul a angajat peste 200 de dulgheri (pentru o 

asemenea lucrare, media este de circa 65) şi 135 de fierari (media este de 15). 

118

REDESCHIDEREA

In acelasi timp a aplicat modularizarea componentelor de autostrada si a 

pastrat permanent in asteptare principalele echipamente si utilaje necesare. 

Angajatii contractorului si subcontractorilor au lucrat in schimburi, 24 de ore 

pe zi, 7 zile pe saptamana, indiferent de starea vremii.

Contractorul General a castigat un bonus de 200.000$ pe zi - 14.8 milioane

dolari.

Prin incheierea mai devreme cu 74 de zile a lucrarilor, contractorul a castigat

un bonus de 14,8 milioane de dolari, peste valoarea contractata de 14,9 

milioane de dolari si 217.000 de soferi si-au primit inapoi autostrada mai

devreme cu doua luni si jumatate decat se asteptau.

LECTII INVATATE

Proiectul de reconstructie a autostrazii Santa Monica demonstreaza din plin

puterea pe care o are planificarea riguroasa si urmarirea continua a lucrarilor.
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CONCLUZII

Concluzii

• Cerinte insuficiente asupra capacitatii financiare a 
antreprenorilor in cazul portofoliilor (mai greu de verificat)

• Abordarea superficiala a programelor de lucrari de catre toate
partile implicate

• Utilizarea metodelor multi-criteriale de selectie a contractorilor
in cadrul licitatiilor (MEAT)

• Durata lunga a licitatiilor conduce la programe nerealiste (de ex. 
un sezon friguros in plus) pe durata implementarii

• Intarzieri in cererea de plata a antreprenorului
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Concluzii

• Intarzieri datorate inginerului

• Intarzieri la plata Certificatelor Interimare de Plata

• Programul de lucru nu este in conformitate cu progresul fizic

• In cazul portofoliilor sumele incasate de la un proiect se 
folosesc in alt proiect

• Data la care se da ordinul de incepere a lucrarilor

122

Q & A
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Va multumim

purnus@utcb.ro

bogdan66@gmail.com


