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4. Analiza Cost-Beneficiu 

 

PREAMBUL 

 

Analiza cost beneficiu este un instrument esențial pentru estimarea beneficiilor economice ale unui proiect. În cadrul 

său se evaluează impactul proiectului din următoarele puncte de vedere: financiar, economic, social, de mediu etc. 

Obiectivul analizei cost beneficiu este de a identifica și de a cuantifica toate impacturile posibile, pentru a determina 

costurile și beneficiile proiectului. Ulterior, rezultatele se adună (beneficiile nete) și se concluzionează dacă proiectul 

este oportun și merită să fie pus în aplicare. Costurile și beneficiile sunt evaluate pe o bază diferențială, luând în 

considerare diferența dintre scenariul „cu proiect” și scenariile alternative în lipsa implementării proiectului. 

Impactul este evaluat în funcție de anumite obiective predeterminate. Prin evaluarea proiectului în funcție de 

indicatorii microeconomici, analiza poate evalua gradul de respectare a unor obiective macroeconomice specifice. În 

contextul politicii regionale, analiza cost beneficiu se aplică pentru a estima importanța proiectului de investiții pentru 

obiectivele politicii regionale europene. 

Nivelul de analiză utilizat trebuie sa fie definit în raport cu societatea în care proiectul are un impact relevant. 

Costurile și beneficiile pot fi suportate și acumulate la diferite nivele geografice, astfel că se impune luarea unei 

decizii cu privire la costurile și beneficiile ce trebuie luate în considerare. Acest lucru depinde de dimensiunile și 

domeniul de aplicare a proiectului. Se pot lua în considerare impacturile la nivel local, regional, național și chiar la 

nivelul Uniunii Europene. 

În estimarea impacturilor posibile ale unui proiect există mereu incertitudini. Acest aspect este avut în vedere și tratat 

corespunzător în analiza cost beneficiu. Exercițiul de evaluare a riscului reprezintă o parte esențială a analizei, 

deoarece aceasta permite beneficiarului proiectului sa înțeleagă mai bine modul în care impacturile estimate se pot 

schimba dacă anumite variabile cheie ale proiectului se dovedesc a fi diferite de cele așteptate. O analiză detaliată a 

riscului constituie baza pentru o strategie corectă de gestionare a riscului, care la rândul său se reflectă în structura 

proiectului. 

În cazul investițiilor publice accentul trebuie pus pe identificarea și cuantificarea beneficiilor sociale și de 

mediu. 
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4.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de 

referință 

4.1.1. Identificarea investiției 

Denumirea obiectului de investiţie: LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIGMIR  

Amplasament:    Municipiul Bistrița, localitatea Sigmir 

Beneficiarul investiţiei:   Municipiul Bistrița 

 

4.1.2. Necesitatea si oportunitatea investiției 

 

Persoanele vârstnice reprezintă un pilon important al societății actuale, care deși de-a lungul timpului au fost 

marginalizate și uitate, rămân liantul principal către rădăcinile și tradițiile noastre.   

Nevoile persoanele vârstnice pot fi multiple și pot să fie atât de natură materială cât mai ales de natură spirituală. De 

cele mai multe ori singurătatea și lipsa afecțiunii duc la agravarea bolilor existente, precum și la dezvoltarea altelor 

noi de natură psihică. 

Sentimentul de integrare în societate și de apartenența unei comunități sociale devine imperios necesar pentru 

persoanele vârstnice. 

Prin prezenta investiţie se urmăreşte oferirea locuitorilor din municipiul Bistrița, precum și a celor din întreaga 

regiune,  a unui loc în care să-și poată desfăşura în condiţii optime activităţile zilnice, precum și un loc în care să se 

simtă „acasă”. 

Obiectivele proiectului: 

• Petrecerea timpului persoanelor vârstnice într-un cadru propice proprilor nevoi; 

• Efectuarea de activități sub supravegherea atentă a personalului medical specializat; 

• Sprijinirea persoanelor vârstnice pentru o evoluție pe plan fizic, emoțional, intelectual și social; 

• Asigurarea  unor spații de relaxare, pentru consolidarea relațiilor inter-umane etc. 

Rezultatele obţinute prin realizarea investiţiei: 

• Îmbunătățirea capacității autorităților locale de a soluționa pozitiv cazurile sociale; 

• Îmbunătățirea parteneriatelor public-privat în furnizarea de servicii sociale de specialitate. 

 

Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte să se asigure un mediu social în oraș, care astfel va deveni o zonă cu 

potenţial economic la nivel de regiune. 

În momentul de față în municipiul Bistrița nu există un astfel de ansamblu de locuințe conceput special pentru 

persoanele vârstnice în care acestea să își poată desfășura activitățile zilnice, să poată locui, să poată beneficia de 

tratament medical de la personal specializat. 

Astfel prin implementarea proiectului se contribuie la realizarea unui mediu social, accesibil persoanelor vârstnice, 

care în final va oferi societății oameni mai fericiți și învingători în lupta cu singurătatea. 
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Motivele investiţiei 

În cadrul programelor desfășurate se va promova integrarea fiecărui individ în mediul social și oferirea unor spații de 

locuit, de relaxare, de tratament conform normelor și standardelor în vigoare; astfel în corpul administrativ se vor 

regăsi sală de mese, bucătărie, spălătorie, adăpost de protecție civilă, cabinete medicale, cameră de gardă, birouri, 

grupuri sanitare, iar corpurile de locuit vor fi dotate cu dormitoare, camere de zi, bucătării, spălătorii, grupuri sanitate 

etc., corpul C1 având prevăzute și camere pentru asistenții medicali. 

Justificarea proiectului 

În prezent, în România există orașe și regiuni care nu au astfel de locuințe protejate destinate persoanelor vârstnice 

dotate corespunzător care să poată susține diverse activități, Bistrița fiind unul dintre ele. De aceea este imperios 

necesar construirea unui astfel de ansamblu social, care să întrunească criteriile de exigenţă specificate în 

standardele şi normativele în vigoare cu privire la: rezistenţă şi stabilitate, siguranţă în exploatare, securitate la 

incendiu, igiena şi sănătatea oamenilor, protecţia mediului, izolarea termică, rezonanța acustică și care să permită 

dezvoltarea fiecărei persoane vârstnice. 

  

4.1.3. Perioada de referință 

Perioada de referință utilizată în analiza cost beneficiu aferentă proiectului este de 15 de ani, adică perioada de 

analiză recomandată a se utiliza de către literatura de specialitate în acest tip de investiții publice. 

Analiza Cost Beneficiu este elaborată utilizând moneda lei, toate proiecțiile financiare și economice fiind exprimate în 

această monedă. 
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4.2. Analiza opțiunilor 

4.2.1. Localizarea proiectului 

Țara:   România 

Regiunea:  Nord–Vest, Transilvania de Nord 

Județul:  Bistrița - Năsăud 

Localitatea:  Municipiul Bistrița, Localitatea Sigmir 

 

4.2.2. Situația existentă 

Terenul studiat are o suprafaţă de 15.915,00 mp pe care sunt amplasate următoarele construcții: corp 1P, 2P, 

magazie, vestiare, aparținând școlii generale Sigmir, care nu fac obiectul prezentului studiu; fosta clădire a școlii 

generale, regim de înălțime D (parțial)+P, realizată în perioada anilor 1870-1890; fosta clădire a grădiniței, regim de 

înălțime D (parțial)+P, realizată în perioada anilor 1860. 

În anul 2014 au fost elaborate rapoarte de expertiză tehnică de către expert MLPAT ing. Bogdan Guleac în 

vederea stabilirii stării tehnice a clădirilor grădiniței și școlii. Prin aceste rapoarte s-au studiat două soluții: a) 

consolidarea structurii de rezistență a clădirilor și b) demolarea construcțiilor. Având în vedere gradul ridicat de uzură 

a clădirii grădiniței, precum și încadrarea ei în clasa de risc seismic RsI (ridicat), expertiza propunea adoptarea 

soluției de demolare, soluție adoptată în prezentul studiu. În ceea ce privește clădirea școlii, expertul tehnic a propus 

consolidarea structurii acesteia, întrucât prezenta o stare tehnică mai bună, iar clasa de risc seismic în care se 

încadra era RsII (moderat). 

În anul 2016 a avut loc actualizarea expertizei asupra clădirii școlii, efectuată de expert tehnic MLPAT prof. dr. 

ing. Ludovic Kopenetz. În cadrul acestui nou raport s-au studiat două variante: a) demolarea construcției și b) lucrări 

masive de consolidare, având în vedere degradările suferite în ultimii doi ani. Ținând cont de costurile ridicate și de 

dificultatea în execuție ale lucrărilor de consolidare, expertiza recomandă adoptarea soluției de demolare, soluție 

adoptată în prezentul studiu. 

Conform ridicării topografice terenul are forma neregulată şi prezintă o înclinaţie de la est spre vest. 

Amplasamentul se învecinează cu proprietatea privată, Telcian Ioan la nord, la sud cu proprietatea privată, Burduhoş 

Mărioara, sud-est cu Purcel Viorel, proprietate privată, la sud-vest cu drumul comunal 31A (Sigmir-Şieu Măgheruş), 

Biserica Ortodoxă, iar la nord-vest cu un pârâu. 

 

4.2.3. Variantele de investiție 

 

Varianta fără investiție – „Fără proiect” 

În prezentarea „variantei fără investiție” se va reflecta evoluția situației prezente pornind de la premisa că proiectul de 

investiții nu va fi implementat. Acest scenariu nu presupune cheltuieli pentru realizarea investiției, ci doar costuri de 
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întreținere ale actualei infrastructuri, precum și nerealizarea veniturilor din închirierea spațiilor comerciale ce se vor 

realiza prin proiect.  

Valoarea investiției aferente acestui scenariu este 0.00 lei. 

 

Varianta 1 

1. Corpul administrativ 

Se propune realizarea unui corp administrativ cu o structură de rezistență din zidărie portantă de cărămidă. 

Construcţia  are regimul de înălțime S+P+E+M şi dimensiunile maxime în plan la cota ±0,00: 30,30x37,915 m². 

Corpul administrativ este compus din corpurile A1 și A2, care vor adăposti funcțiuni complementare locuirii pentru 

persoane vârstnice. Corpul A1, cu regim de înălțime parter și etaj parțial, are ca funcțiune principală alimentația, fiind 

alcătuit din spații destinate depozitării, preparării și servirii hranei. Corpul A2, cu regim de înălțime S+P+1E+M, 

adăpostește în principal cabinete medicale și birouri administrative. Subsolul clădirii este destinat adăpostului de 

protecție civilă, vestiarelor pentru personal și unei spălătorii. 

2. Corpul de locuit C1 

Se propune realizarea unui corp de locuit C1 cu o structură de rezistență din zidărie portantă de cărămidă.  

Construcţia  are regimul de înălțime P+E şi dimensiunile maxime în plan la cota ±0,00: 17,25x26,44m². 

Corpul C1 propus este destinat persoanelor vârstnice dependente, fiind necesară prezența permanentă a unor 

asistenți. Prin urmare acesta se va încadra în categoria locuințelor maxim protejate. 

Capacitatea corpului C1 este de 24 de persoane, împărțite în două locuințe a câte 12 persoane (C1A și C1B). 

Fiecare dintre aceste locuințe va fi compusă din câte 5 dormitoare a câte două locuri și câte două dormitoare a câte 

un loc. 

 

 

3. Corpurile de locuit C2-C5 

Se propune realizarea unor corpuri de locuit C2, C3, C4, C5 cu o structură de rezistență din zidărie portantă de 

cărămidă.  

Construcţiile au regimul de înălțime P+E şi dimensiunile maxime în plan la cota ±0,00: 16,225x16,83 m². 

Corpurile C2-C5 propuse sunt destinate persoanelor vârstnice independente sau semidependente, nefiind 

necesară prezența permanentă a unor asistenți. Prin urmare acesta se va încadra în categoria locuințelor moderat 

protejate. 

Capacitatea fiecărui corp (C2, C3, C4, C5) este de 12 de persoane. Fiecare dintre aceste locuințe va fi compusă 

din câte 4 dormitoare a câte două locuri și câte 4 dormitoare a câte un loc.  

4. Corpul de locuit C6 

Se propune realizarea unui corp de locuit C6 cu o structură de rezistență din zidărie portantă de cărămidă.  

Construcţia  are regimul de înălțime P+E şi dimensiunile maxime în plan la cota ±0,00: 16,83x16,915 m². 
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Corpul C6 propus este destinat persoanelor vârstnice complet independente, nefiind necesară prezența 

permanentă a unor asistenți. Prin urmare acesta se va încadra în categoria locuințelor minim protejate. Capacitatea 

corpului C6 este de 12 de persoane. Această locuință va fi compusă din câte 4 dormitoare a câte două locuri și câte 

4 dormitoare a câte un loc.  

5. Corpul de locuit C7 

Se propune realizarea unui corp de locuit C7 cu o structură de rezistență din zidărie portantă de cărămidă.  

Construcţia  are regimul de înălțime P+E şi dimensiunile maxime în plan la cota ±0,00: 15,10x26,15 m². 

Corpul C7 propus este destinat persoanelor vârstnice complet independente, nefiind necesară prezența 

permanentă a unor asistenți. Prin urmare acesta se va încadra în categoria locuințelor minim protejate. Capacitatea 

corpului C7 este de 12 de persoane. Acest imobil va fi compus din 3 locuințe înșiruite, fiecare fiind dimensionate 

astfel încât să poată găzdui 4 persoane, în camere dotate cu baie proprie și o zonă de preparare a hranei. 

6. Amenajări exterioare 

Se propun lucrări de sistematizare verticală (alei pietonale, circulații auto, parcaje, spații verzi), ziduri de sprijin, 

împrejmuiri. Se propune plantarea de vegetație, se va evita pe cât posibil distrugerea vegetației existente. 

Acest scenariu propune demolarea construcțiilor existente și construirea, pe locul clădirii școlii, a unui pavilion 

deschis (foișor). 

7. Branșamente 

Se propune realizarea branșamentelor pentru instalații electrice, de alimentare cu apă, de canalizare și de 

alimentare cu gaze naturale. 

În acest scenariu valoarea investiţiei este de 20.257,525 mii lei fără T.V.A., conform devizului general anexat. 

Cinvestitie = 22.257.525 lei 

 

Pe lângă cheltuielile cu investiția, pe perioada de analiză vor fi necesare cheltuieli de întreținere și cheltuieli aferente 

salarizării personalului administrativ. Așa cum s-a prevăzut în studiul de fezabilitate personalul necesar pentru 

mentenanță și întreținere, va fi de 38 angajați. Salarul net, va fi salarul mediu net pe economie aferent lunii aprilie – 

2.086 lei/lună (ultima lună din anul 2016 pentru care s-au obținut date). Pentru cheltuielile de întreținere, a fost 

calculată valoarea anuală totală, pornind de la cheltuielile salariale necesare pentru funcționarea optimă a 

infrastructurii, la care se adaugă cheltuielile materiale necesare, inclusiv utilități - 0,5% din totalul Devizului general 

pentru infrastructură și dotări în fiecare an. 

Csalariale/lună = 38 * 2.086 lei/lună = 382.086 lei/lună 

Csalariale/an = 12 * 382.086 lei/lună  = 4.585.032 lei/an 

Cmateriele/an = 0,5%*22.257.525 lei/an = 111.288 lei/an 

Cintretinere/total/an = 4.696320 lei/an 

Veniturile luate în calcul în analiza „variantei 1”, sunt reprezentate de taxa perceputa locatarilor și de 

alocările anuale din bugetul local pentru sustenabilitatea financiară a investiției. 
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Vtotale/an = 4.700.000 lei/an   

Toate cheltuielile de operare și veniturile estimate în prezentul document vor avea valori constante pe întreaga 

perioadă de analiză, acest fapt datorându-se exclusiv instabilității economice din această perioadă. 

Pentru „varianta 1” s-a realizat proiecția financiară – Sustenabilitatea Investiției – și mai departe Raportul 

Costuri/Beneficii, obținându-se pentru aceasta valoarea 1.43, aceasta datorându-se valorii reziduale mari la finalul 

perioadei de analiză, raportat la durata de viață a acestei investiții:  

C/B = 1.43 

În tabelul următor, este prezentată proiecția Sustenabilității proiectului, aferentă „variantei 1”: 
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SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ - VARIANTA 1 – LEI 

  
Valoare 

investitie 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

Total resurse financiare 22.257.525,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total intrari 22.257.525,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

Total costuri de exploatare 0,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

Total costuri de investitii 22.257.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total iesiri 22.257.525,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

Total flux numerar 0,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 

Coeficient de actualizare 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 

Flux de numerar net actualizat 0,00 3.538,46 3.402,37 3.271,51 3.145,68 3.024,69 2.908,36 2.796,50 

Flux de numerar net cumulat 0,00 3.538,46 6.940,83 10.212,34 13.358,01 16.382,71 19.291,06 22.087,56 

 

TOTAL 

8 9 10 11 12 13 14 15 

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 

0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 

2.688,94 2.585,52 2.486,08 2.390,46 2.298,52 2.210,11 2.125,11 2.043,37 

24.776,50 27.362,02 29.848,10 32.238,55 34.537,07 36.747,18 38.872,29 40.915,67 
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Varianta 2  

Spre diferență de scenariul 1, acest scenariu propune demolarea doar a clădirii grădiniței și consolidarea clădirii 

școlii. În clădirea consolidată se propune amenajarea la parter de spații pentru kinetoterapie, terapii ocupaționale și 

terapii de relaxare, iar la subsol spații de depozitare. 

Lucrările de consolidare constau în: 

- se va reface șarpanta, planșeele/pardoseli peste parter/demisol în varianta beton armat, în întregime. În acest sens 

se vor executa centuri de beton armat perimetrale ancorate corespunzător de pereții portanți; 

- se va realiza o centură perimetrală exterioară la nivelul tălpii fundațiilor. Centura perimetrală din beton armat 

C20/25 cu dimensiunile cca. bxh-25x60 cmp (cu procent de armare 1,2%). Centura de beton armat se va conecta de 

fundații-elevații cu scoabe (1+1) Φ12x500 amplasate la cca. 80-12- cm interax. Scoabele se vor monta în găuri Φ14 

înclinate la cca. 15˚, față de orizontală, cu mortar epoxy. 

- de la planșeul de beton armat amplasat sub pardoseala de la cota ±0,00 se va suspenda sistemul de arce și bolți 

de zidărie. Planșeul de beton armat se va asocia pereților cu tiranți de oțel zincați (1+1) Φ14-OL 52 la cca. 50-100 

cm ancorate de profile U10. 

- elevația/fundația  se va consolida prin injectare cu lapte /mortar de var-ciment metalurgic/puzzolanic marca 300 de 

la talpa fundației până la cota ±0,00. 

  Notă: - săpăturile pentru amplasarea centurii perimetrale se vor executa pe tronsoane de cca 2,00 m, manual cu 

sprijiniri. 

- până la terminarea lucrărilor pereții clădirii se vor sprijinii pentru asigurarea stabilității generale. 

- după terminarea lucrărilor specificate/centura, planșee beton armat, tiranți, injectarea/ se recomandă 

realizarea unei hidroizolații respirante cu membrană TEGOLA protejată la nivel CTA de un trotuar perimetral 

realizat din dale de piatră naturală pe un strat de pat filtrant. 

- repararea zidăriei în zonele afectate de fisuri se va face prin parcurgerea următoarelor etape: 

 - se desface tencuială existentă; 

- în zonele cu fisuri se înlătură mortarul de legătură și se colmatează porțiunea cu mortar de var-ciment 

puzzolanic. 

- zidăria de cărămidă realizată cu mortar slab se va repara prin parcurgerea următoarelor etape: 

- se desface tencuiala existentă; 

- se înlătură mortarul de legătură din rosturi pe o adâncime se circa 3-5 cm și se colmatează rostul prin 

matare de var-ciment puzzolanic. 

- golurile noi de trecere propuse se vor realiza cu buiandrugi din oțel (2U14) – OL38, cu lungime de rezemare de 

circa 40 cm; 

- buiandrugii de lemn existenți cu degradări se vor înlocui cu buiandrugi noi din oțel, (2U14) – OL38 cu lungime de 

rezemare de circa 40 cm; 

- consolidare/revizuire profilaturi cornișe și componente artistice aferente fațadei; 
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- protejarea structurii de efectul degradărilor generate de igrasie se va face conform expertizei de specialitate cu 

luarea în considerare a următoarelor specificații cu caracter de recomandare: 

- se va realiza o hidroizolare a pereților de zidărie în zona de bază prin difuzia lentă a unor soluții alcaline 

speciale în timpul injectării generale a pereților. 

- executarea la parter a unei tencuieli poroase pe o înălțime de cca. 2,00-3,00 m de la cota CTN respectiv 

CTA, care să permită aerisirea pereților. Lucrarea se va executa după eliminarea tencuielilor pe bază de 

ciment portland de pe pereți și rosturi.  

Notă: Tencuielile poroase nu au eficiență decât combinate cu zugrăveli de var cu pigmenți minerali sau 

zugrăveli pe bază de siliciu, care nu includ pori pe suprafața tencuielii. 

- coborârea pânzei de apă freatică până la adâncimea de circa 3-5 cm față de CTA în zona clădirii. Acest lucru se va 

face cu rețele de drenuri verticale (tip sifon) amplasate perimetral la circa 4-5 m, și drenuri de suprafață în interiorul 

bisericii; lucrarea se va face cu acceptul geotehnicianului. Descărcarea apei se va  face în cămine de vizitare, sasuri 

automate (RSH-Regulator de Sarcini Hidraulice); 

- alte măsuri pentru eliminarea umezelii sunt: 

- se va realiza o ventilație naturală permanentă; 

- revizuirea și repararea tuturor conductelor de apă și canalizare pentru a nu permite infiltrarea apei; 

- apele pluviale de pe acoperiș vor fi conduse prin burlane și jgheaburi etanșe la rețeaua de canalizare; 

- curțile interioare vor fi astfel amenajate încât să fie evită infiltrarea apelor în fundații. 

În acest scenariu valoarea investiţiei este de 20.922,918 mii lei fără T.V.A., conform devizului general varianta 2 din 

Studiul de Fezabilitate  

Cinvestiție = 20.922.918 lei 

 

În acest scenariu cheltuielile și veniturile vor fi aceleași ca și în varianta 1, singura diferență fiind valoarea 

investiției. 

Pe lânga cheltuielile cu investiția, pe perioada de analiză vor fi necesare cheltuieli de întreținere și cheltuieli aferente 

salarizării personalului administrativ. Așa cum s-a prevăzut în studiul de fezabilitate personalul necesar pentru 

mentenanță și întreținere, va fi de 38 angajați. Salarul net, va fi salarul mediu net pe economie aferent lunii aprilie – 

2.086 lei/lună (ultima lună din anul 2016 pentru care s-au obținut date). Pentru cheltuielile de întreținere, a fost 

calculată valoarea anuală totală, pornind de la cheltuielile salariale necesare pentru funcționarea optimă a 

infrastructurii, la care se adaugă cheltuielile materiale necesare, inclusiv utilități - 0,5% din totalul Devizului general 

pentru infrastructură și dotări în fiecare an. 

Csalariale/lună = 38 * 2.086 lei/lună = 382.086 lei/lună 

Csalariale/an = 12 * 382.086 lei/lună  = 4.585.032 lei/an 

Cmateriele/an = 0,5%*22.783.865 lei/an = 113.919 lei/an 

Cîntreținere/total/an = 4.698.951 lei/an 
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Veniturile luate în calcul în analiza „variantei 1”, sunt reprezentate de taxa percepută locatarilor și de 

alocările anuale din bugetul local pentru sustenabilitatea financiară a investiției. 

Vtotale/an = 4.700.000 lei/an   

Toate cheltuielile de operare și veniturile estimate în prezentul document vor avea valori constante pe întreaga 

perioadă de analiză, acest fapt datorându-se exclusiv instabilității economice din această perioadă. 

Pentru „varianta 2” s-a realizat proiecția financiară – Sustenabilitatea Investiției, și mai departe Raportul 

Costuri/Beneficii, obtinându-se pentru acesta valoarea 1.44:  

C/B = 1.44 

În tabelul următor, este prezentată proiecția Sustenabilității proiectului, aferentă „variantei 2”, utilizându-se metoda 

determinării fluxului net de numerar cumulat neactualizat: 
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SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ - VARIANTA 2 - LEI 

  
Valoare 

investitie 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

Total resurse financiare 20.922.918,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total intrari 20.922.918,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

Total costuri de exploatare 0,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 

Total costuri de investitii 20.922.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total iesiri 20.922.918,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 

Total flux numerar 0,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 

Coeficient de actualizare 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 

Flux de numerar net actualizat 0,00 1.008,65 969,86 932,56 896,69 862,20 829,04 797,15 

Flux de numerar net cumulat 0,00 1.008,65 1.978,51 2.911,07 3.807,76 4.669,96 5.499,00 6.296,16 

 

TOTAL 

8 9 10 11 12 13 14 15 

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 4.698.951,00 

1.049,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 

0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 

766,49 737,01 708,67 681,41 655,20 630,00 605,77 582,47 

7.062,65 7.799,66 8.508,33 9.189,74 9.844,94 10.474,94 11.080,72 11.663,19 
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Concluziile scenariilor 

Pentru alegerea scenariului optim s-a realizat o analiză sub formă tabelară a celor trei variante de investiție, 

utilizându-se pe lânga criteriile de natură financiară prezentate mai sus și alte criterii de natură tehnică, socială și de 

mediu. 

În calculul tabelar cea mai bună soluție aferentă unui criteriu luat în calcul pentru fiecare scenariu va fi punctat cu 1 

punct, soluția medie cu 2 puncte, iar soluția cea mai slabă cu 3 puncte.  

Varianta care va cumula cel mai mic punctaj va fi considerată varianta de investiție optimă pentru care se va 

continua cu parcurgerea celorlalte etape de analiză din Analiza Cost Beneficiu aferentă prezentului proiect. 

Criteriu Varianta „fara 
investitii” 

Varianta 1 Varianta 2 

Valoarea investitiei 1 2 3 
Durata de executie 1 2 3 

Locuri de munca create in faza de executie 3 1 1 
Locuri de munca create/ pastrate in faza de 

operare 
3 1 1 

Sustenabilitate 3 1 2 
Eficienta energetica 3 1 1 

TOTAL 14 8 11 
 

Din analiza de mai sus se observă că varianta optimă de investiție este varianta 1 (scenariul 1) pentru că a obținut 

cel mai mic punctaj – „varianta recomandată”. Pentru această variantă de investiție se va continua evaluarea în 

celelalte etape din Analiza Cost Beneficiu. 
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4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul 

cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate 

 

Principalul obiectiv al analizei financiare îl reprezintă calcularea indicatorilor de performanță financiară a proiectului 

(profitabilitatea sa). Această analiză este dezvoltată, în mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului 

infrastructurii. 

Metoda utilizată în dezvoltarea Analizei Financiare este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă 

provizioanele, nu sunt luate în considerație. De asemenea, nu va fi luată în calcul nici TVA.  

Orizontul de analiză recomandat pentru acest tip de investiție este de 15-25 de ani. În lucrarea de față 

orizontul de analiză ales este de 15 ani. 

Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 4%. 

Analiza financiară va evalua în special: 

a) Analiza financiară se bazează pe fluxul net de numerar actualizat (fluxul cumulat). În această metodă fluxurile 

non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație. Vor fi precizate ce anume costuri 

și venituri vor fi luate în calcul, în acest sens luându-se în considerare doar costurile și veniturile legate direct de 

obiectivul investiției. 

Pentru ca un proiect să necesite finanțare, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de 

actualizare (RIRF/C < 4%). 

b) Durabilitatea financiară a proiectului în condițiile realizării investiției din bugetul local. 

Sustenabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat 

(neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză. La determinarea fluxului net cumulat 

se vor lua în considerare toate costurile și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție cât și pentru operare și 

funcționare, inclusiv veniturile nete). 
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4.3.1. Costurile investiției 

Costurile investiției reprezintă costurile totale necesare realizării investiției, adică devizul general al investiției. 

Costurile investiției sunt detaliate pe capitole bugetare, în conformitate cu Devizul General al investiției conform 

scenariului 1, prezentat mai sus. 

Cinvestiție = 20.257.525 lei 

  

4.3.2. Identificarea și proiecția costurilor și veniturilor operaționale 

4.3.2.1. Costuri operaționale: 

Costurile operaționale aferente investiției „LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIGMIR ”, 

sunt reprezentate de următoarele tipuri de cheltuieli: 

- cheltuieli cu salariile; 

- cheltuieli de întreținere a investiției, inclusiv utilități. 

În continuare vor fi analizate aceste cheltuieli din punct de vedere al construcției lor: 

a) Cheltuieli salariale - cheltuieli aferente salarizării personalului administrativ. Asa cum s-a prevăzut în studiul de 

fezabilitate personalul necesar pentru mentenanță și întreținere, va fi de 38 angajați. Salarul net, va fi salarul mediu 

net pe economie aferent lunii aprilie – 2.086 lei/lună (ultima lună din anul 2016 pentru care s-au obținut date).  

Csalariale/lună = 38 * 2.086 lei/lună = 382.086 lei/lună 

Csalariale/an = 12 * 382.086 lei/lună  = 4.585.032 lei/an 

b) Cheltuieli de întreținere a investiției - Pentru cheltuielile de întreținere, a fost calculata valoarea anuală totală, 

pornind de la cheltuielile salariale necesare pentru funcționarea optimă a infrastructurii, la care se adaugă cheltuielile 

materiale necesare, inclusiv utilități - 0,5% din totalul Devizului general pentru infrastructură și dotări în fiecare an. 

Cmateriele/an = 0,5%*20.257.525 lei/an = 111.288 lei/an 

Cintretinere/total/an = 4.696320 lei/an 

 

4.3.2.2. Venituri operaționale: 

Veniturile luate în calcul în analiza „variantei 1”, sunt reprezentate de taxa plătită de locatari și alocările 

anuale din bugetul local pentru sustenabilitatea financiară a investiției. 

Vtotale/an = 4.700.000 lei/an   

Toate cheltuielile de operare și veniturile estimate în prezentul document vor avea valori constante pe întreaga 

perioadă de analiză, acest fapt datorându-se exclusiv instabilității economice din această perioadă. 
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VENITURI ȘI CHELTUIELI DIN EXPLOATARE – LEI 

  

ANUL  

1 2 3 4 5 6 7 

Materii prime, bunuri si servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Forta de munca 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 

Utilitati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Intretinere 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 

Costuri administrative 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri de exploatare totale 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venit net din exploatare -4.696.320,00 -4.696.320,00 -4.696.320,00 -4.696.320,00 -4.696.320,00 -4.696.320,00 -4.696.320,00 

 

ANUL 

8 9 10 11 12 13 14 15 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-4.696.320,00 -4.696.320,00 -4.696.320,00 -4.696.320,00 -4.696.320,00 -4.696.320,00 -4.696.320,00 -4.696.320,00 
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4.3.3. Identificarea surselor de finanțare pe parcursul implementării proiectului și în perioada de operare 

 

Finanatarea investitiei se va realiza din bugetul local sau alte surse legal constituite. Costurile de operare vor fi acoperite din taxa perceputa locatarilor si din alocari de 

la bugetul local. 

 

SURSE DE FINANȚARE – LEI 

  
Valoare 

investitie 

ANUL 

1 2 3 4 5 6 7 

Capital privat 0,00               

Nivel local 20.257.525,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

Nivel central 0,00 0,00 0,00 0,00         

Total contributie nationala 20.257.525,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

Grant UE 0,00 0,00 0,00 0,00         

Alte imprumuturi 0,00               

Total resurse financiare 20.257.525,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

 

ANUL 

8 9 10 11 12 13 14 15 

                

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

                

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

                

                

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 
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4.3.4. Proiecția sustenabilității financiare 

 

Sustenabilitatea infrastructurii în perioada de operare va fi asigurată din punct de vedere financiar de la bugetul local, 

această datorită faptului că proiectul nu se poate susține financiar în totalitate. În cazul în care activitatea de 

întreținere a infrastructurii va fi externalizată, sumele estimate în prezentul document, aferente cheltuielilor salariale 

și cheltuielilor de întreținere, vor fi folosite pentru plata contravalorii contractului de prestări servicii de administrare 

încheiat cu un terț, contract încheiat în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la achizițiile publice.  

În continuare este prezentată proiecția sustenabilității financiare a proiectului, în care se poate observa că fluxul de 

numerar net actualizat este pozitiv pe întreaga perioadă de analiză: 
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SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ – LEI 

  
Valoare 

investitie 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

Total resurse financiare 20.257.525,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total intrari 20.257.525,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

Total costuri de exploatare 0,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

Total costuri de investitii 20.257.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total iesiri 20.257.525,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

Total flux numerar 0,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 

Coeficient de actualizare 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 

Flux de numerar net actualizat 0,00 3.538,46 3.402,37 3.271,51 3.145,68 3.024,69 2.908,36 2.796,50 

Flux de numerar net cumulat 0,00 3.538,46 6.940,83 10.212,34 13.358,01 16.382,71 19.291,06 22.087,56 

 

TOTAL 

8 9 10 11 12 13 14 15 

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 

0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 

2.688,94 2.585,52 2.486,08 2.390,46 2.298,52 2.210,11 2.125,11 2.043,37 

24.776,50 27.362,02 29.848,10 32.238,55 34.537,07 36.747,18 38.872,29 40.915,67 
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4.3.5. Analiza financiară a investiției  

 

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii performanței financiare a proiectului. 

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt: valoarea financiară netă actualizată a investiției (VNAf/C) și rata 

internă a rentabilității financiare a investiției (RIRf/C). 

Valoarea financiară netă actualizată a investiției, reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a 

costurilor prevăzute ale unei investiții, din valoarea actualizată a veniturilor prevăzute. 

Rata internă a rentabilității financiare (RIRf) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și venituri, are 

valoarea actualizată zero. Analiza financiară va evalua în special profitabilitatea financiară a investiției investite în 

proiect.  

Valoarea totală a investiției include totalul costurilor din Devizul General. 

În analiza financiară a fost folosită o rată de actualizare de 4%, rata de actualizare recomandată la nivel național 

pentru investițiile publice. 

Valoarea reziduală a investiției este calculată ca diferență între valoarea investiției totale și valoarea cumulată a 

fluxului de numerar net actualizat. 

În urma realizării analizei financiare s-au obținut următorii indicatori: 

VNAf/C = -13.439.307 lei RIRf/C = -6,21% 

Analizând valorile obținute pentru indicatorii VNAf/C si RIRf/C, se poate observa că din acest punct de vedere 

proiectul îndeplinește condițiile pentru a putea fi finanțat. 

În continuare este prezentată proiecția analizei financiare a investiției: 
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CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITĂȚII FINANCIARE A INVESTIȚIEI – LEI 

  
Valoare 

investitie 
ANUL 

1 2 3 4 5 6 7 

Vanzari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valoare reziduala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri totale 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

Costuri de exploatare totale 0,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

Costuri totale ale investitiei 20.257.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli totale 20.257.525,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

Flux de numerar net 
-

20.257.525,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 

Coeficient de actualizare 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 

Flux de numerar net actualizat 
-

20.257.525,00 3.538,46 6.940,83 10.212,34 13.358,01 16.382,71 19.291,06 22.087,56 

 
ANUL 

8 9 10 11 12 13 14 15 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.838.350,00 

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 14.842.030,00 

0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 

24.776,50 27.362,02 29.848,10 32.238,55 34.537,07 36.747,18 38.872,29 8.280.124,70 

 

Rata de actualizare 4% 

Rata Interna a Rentabilitatii Financiare a Investitiei (RIRf/C) -6,21% 

Valuarea actuala Neta Financiara a Investitiei (VNAf/C) 
-

13.439.807,98 

Raport Costuri/Beneficii 1,43 
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4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: 

valoare actuală netă economică, rata internă de rentabilitate, raportul beneficii-costuri 

 

Obiectivul Analizei Economice este de a demonstra ca proiectul are o contribuție pozitivă netă pentru societate și în 

consecință, merită să fie finanțat din fonduri locale. Pentru alternativa selectată beneficiile proiectului trebuie să 

depășească costurile proiectului și, mai specific, valoarea actualizată a beneficiilor economice ale proiectului trebuie 

să depășească valoarea actualizată a costurilor economice ale proiectului. 

În practică, acesta se exprimă ca Valoarea Actualizată Netă economică (VNAe), cu un raport Beneficii/Costuri (B/C) 

supraunitar pozitiv (>1) și o Rată Internă de Rentabilitate economică (RIRe) care să depășească rata de actualizare 

folosită pentru calculul VNAe (>5.5%). 

În Analiza Economică prezentă, se va utiliza o rată de actualizare socială de 5.5%, recomandată la nivel național 

pentru investițiile publice. 

În cazul investițiilor publice a APL-urilor, este esențial ca raportul beneficii/costuri calculat în cadrul analizei 

economice să fie mai mare decât raportul costuri/beneficii calculat la analiza financiară. Aceasta datorită faptului că 

APL-urile au ca și prerogative furnizarea serviciilor publice către cetățeni și nu obținerea de profit din activitățile 

realizate. 

 

4.4.1. Corecții fiscale și conversia prețurilor: 

Corecțiile fiscale sunt necesare pentru acele elemente ale prețurilor financiare care nu sunt legate de conținutul 

costurilor de oportunitate a resurselor implicate. Din acest punct de vedere, corecțiile vor include deducerea taxelor 

indirecte, a subvențiilor și a transferurilor simple. 

În cazul investiției „LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIGMIR ”, aceste corecții fiscale se 

vor aplica costurilor operaționale și costurilor necesare investiției, astfel: 

- În cadrul costurilor operaționale - cheltuielile salariale vor fi reprezentate de salarul net al angajatului; iar la 

cheltuielile pentru întreținere vor fi utilizate valori fără TVA.  

Totalul acestor costuri va fi de 4.695.624 lei/an; 

- În cadrul costurilor necesare investiției se va utiliza valoarea fără TVA din Devizul General – 22.257.525  lei. 

Beneficiile estimate vor fi prezentate ca valori nete, eliminându-se taxele indirecte, subvențiile sau transferurile 

simple. 

Odată ce corecțiile fiscale sunt luate în considerare, este necesar să se asigure o analiză economică a prețurilor care 

reflectă în mod corespunzător valoarea economică a resurselor avute în vedere.  

Astfel în cazul investiției „LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIGMIR”, se va folosi 

factorul de conversie 1 avându-se în vedere că este vorba de bunuri și servicii care se pot comercializa atât în cazul 

costurilor necesare investiției cât și în cazul costurilor de întreținere, precum și că este vorba de costuri cu forță de 

muncă calificată. 



 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIGMIR 
 

 
ANALIZA COST-BENEFICIU 23/34a 
 

4.4.2. Integrarea externalităților: 

Beneficiile investiției pot avea forma beneficiilor pentru societate care nu sunt considerate în mod corespunzător în 

Analiza Financiară, chiar dacă sunt un rezultat asteptat al investiției, deoarece nu sunt integral cuprinse în prețurile 

financiare datorită lipsei unei valori de piață. 

Un proiect poate avea și externalități negative care nu se reflectă în costurile de oportunitate și care este necesar să 

fie luate în considerare în Analiza Economică. Externalitățile negative pot avea forma unor posibile impacturi asupra 

mediului sau altele asemenea. În cazul invesției „LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

SIGMIR ” se poate constata dimpotrivă un efect pozitiv asupra mediului – externalitate pozitivă, nefiind identificat un 

efect negativ asupra mediului. Efectul pozitiv asupra mediului il constituie utilizarea energiei produse cu ajutorul 

panourilor fotovoltaice, în detrimentul energiei produse din resurse clasice poluante, pentru operarea investiției. 

Externalitățile – pozitive și negative sunt prezente în toate acțiunile propuse și depind de caracteristicile specifice 

proiectelor.  

În cadrul investiției „LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIGMIR ”, au fost identificate 

următoarele externalități, pentru care s-a realizat conversia lor în termeni economici: 

4.4.2.1. Creșterea nivelului de trai prin creșterea veniturilor salariale ale populației  

Realizarea investiție va conduce la crearea a 38 locuri de muncă în perioada de operare. Salarul net, va fi salarul 

mediu net pe economie aferent lunii aprilie – 2.086 lei/lună (ultima lună din anul 2016 pentru care s-au obținut date).  

Csalariale/lună = 38 * 2.086 lei/lună = 382.086 lei/lună 

Csalariale/an = 12 * 382.086 lei/lună  = 4.585.032 lei/an 

4.4.2.2. Acțiuni pozitive asupra sănătății populației 

Prin realizarea invetiției se estimează o creștere a stării de sănătate a populației (locatarilor) datorate condițiilor 

foarte bune de igienă, alimentație și servicii medicale și asistentă în cadrul acestui centru. Se estimează astfel o 

reducere cu circa 60.000 a cheltuielilor cu medicamentele, tratamente, spitalizare, asistență personală și alte servicii 

de care un locatar le-ar utiliza în afara centrului, per capita în fiecare an pentru un număr de 100 locatari ai 

locuințelor protejate.  

Vsănătate/an = 60.000 lei/ an/ locatar * 100 locatari = 600.000 lei/an 
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ANALIZA ECONOMICĂ – LEI 

  
Factor de 
conversie 

Valoare 
investitie 

ANUL  

1 2 3 4 5 6 

Corectie fiscala   0,00             

Cresterea starii de sanatate a populatiei   0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

Cresterea veniturilor populatiei    0,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 

Actiuni pozitive asupra mediului   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total beneficii externe   0,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 

Chirii   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri totale   0,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri externe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu forta de munca 1 0,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 

Cheltuieli cu utilitatile 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli de intretinere 1 0,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 

Cheltuieli totale 1 20.257.525,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

Flux de numerar net 
  

-
20.257.525,00 

488.712,00 488.712,00 488.712,00 488.712,00 488.712,00 488.712,00 

Coeficient de actualizare   1,00 0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,73 

Flux de numerar actualizat cumulat   -20.257.525,00 488.712,00 927.796,48 1.343.990,29 1.738.486,80 2.112.417,14 2.466.853,48 

 

TOTAL 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                  

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 

4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

488.712,00 488.712,00 488.712,00 488.712,00 488.712,00 488.712,00 488.712,00 488.712,00 488.712,00 

0,69 0,65 0,62 0,59 0,55 0,53 0,50 0,47 0,45 

2.802.812,10 3.121.256,29 3.423.099,12 3.709.206,07 3.980.397,49 4.237.450,97 4.481.103,56 4.712.053,88 4.930.964,13 

 

Rata de actualizare 5,50% 

Rata Interna a Rentabilitatii Economica a Investitiei (RIRe/C) 7,60% 

Valuarea actuala Neta Economica a Investitiei (VNAe/C) 
-

16.654.927,96 

Raport Beneficii/Costuri 1,63 
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4.5. Analiza de risc si senzitivitate 

 

Analiza riscului va fi inclusă în elaborarea Analizei Cost Beneficiu. Scopul este de a determina incertitudinea în ceea 

ce privește implementarea proiectelor de investiții, care se realizează printr-o analiză de risc și de senzitivitate. 

Obiectivul analizei de risc și senzitivitate este de a evalua performanța indicatorilor de profitabilitate a proiectului. În 

acest sens, prima parte a analizei – analiza de senzitivitate, urmărește identificarea variabilelor critice și impactul lor 

potențial asupra modificărilor indicatorilor de profitabilitate din Analiza Financiară. Cea de a doua parte – analiza 

riscului are ca scop estimarea probabilității acestor modificări care au avut loc, rezultatele acestei analize 

exprimându-se ca medie estimată și deviație standard ale indicatorilor menționați. 

 

Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate aferenta VNAf  

 

În cadrul acestei componente a analizei de senzitivitate s-a identificat ca variabilă critică modificarea costurilor de 

operare, realizându-se două scenarii: 

1. Creșterea costurilor operaționale cu 1%; 

2. Scăderea costurilor operaționale cu 1%. 
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ANALIZA DE SENZITIVITATE - CREŞTEREA COSTURILOR DE EXPLOATARE CU 1% - LEI 

  
Valoare 

investitie 
ANUL 

1 2 3 4 5 6 7 

Vanzari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valoare reziduala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri totale 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

Costuri de exploatare totale 0,00 4.743.283,20 4.743.283,20 4.743.283,20 4.743.283,20 4.743.283,20 4.743.283,20 4.743.283,20 

Costuri totale ale investitiei 20.257.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli totale 20.257.525,00 4.743.283,20 47.432,83 47.432,83 47.432,83 47.432,83 47.432,83 47.432,83 

Flux de numerar net -20.257.525,00 -43.283,20 4.652.567,17 4.652.567,17 4.652.567,17 4.652.567,17 4.652.567,17 4.652.567,17 

Coeficient de actualizare 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 

Flux de numerar net actualizat -20.257.525,00 -41.618,46 4.259.941,42 8.396.056,69 12.373.090,61 16.197.161,68 19.874.153,09 23.409.721,76 

 

ANUL 
8 9 10 11 12 13 14 15 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.109.431,72 

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

4.743.283,20 4.743.283,20 4.743.283,20 4.743.283,20 4.743.283,20 4.743.283,20 4.743.283,20 4.743.283,20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47.432,83 47.432,83 47.432,83 47.432,83 47.432,83 47.432,83 47.432,83 47.432,83 

4.652.567,17 4.652.567,17 4.652.567,17 4.652.567,17 4.652.567,17 4.652.567,17 4.652.567,17 21.066.148,52 

0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 

26.809.307,02 30.078.139,00 33.221.246,67 36.243.465,58 39.149.445,31 41.943.656,58 44.630.398,19 56.327.682,68 

 

Rata de actualizare 4% 

Rata Interna a Rentabilitatii Financiare a Investitiei (RIRf/C) 0,41 

Valuarea actuala Neta Financiara a Investitiei (VNAf/C) 
32.759.767,00 
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ANALIZA DE SENZITIVITATE - SCĂDEREA COSTURILOR DE EXPLOATARE CU 1% - LEI 

  
Valoare 

investitie 
ANUL 

1 2 3 4 5 6 7 

Vanzari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valoare reziduala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri totale 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

Costuri de exploatare totale 0,00 4.649.356,80 4.649.356,80 4.649.356,80 4.649.356,80 4.649.356,80 4.649.356,80 4.649.356,80 

Costuri totale ale investitiei 20.257.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli totale 20.257.525,00 4.649.356,80 46.493,57 46.493,57 46.493,57 46.493,57 46.493,57 46.493,57 

Flux de numerar net 
-

20.257.525,00 50.643,20 4.653.506,43 4.653.506,43 4.653.506,43 4.653.506,43 4.653.506,43 4.653.506,43 

Coeficient de actualizare 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 

Flux de numerar net actualizat 
-

20.257.525,00 48.695,38 4.351.123,67 8.488.073,94 12.465.910,74 16.290.753,82 19.968.487,55 23.504.769,98 

 

ANUL 
8 9 10 11 12 13 14 15 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.109.431,72 

4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

4.649.356,80 4.649.356,80 4.649.356,80 4.649.356,80 4.649.356,80 4.649.356,80 4.649.356,80 4.649.356,80 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46.493,57 46.493,57 46.493,57 46.493,57 46.493,57 46.493,57 46.493,57 46.493,57 

4.653.506,43 4.653.506,43 4.653.506,43 4.653.506,43 4.653.506,43 4.653.506,43 4.653.506,43 21.160.074,92 

0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 

26.905.041,55 30.174.533,44 33.318.275,65 36.341.104,69 39.247.671,08 42.042.446,45 44.729.730,46 56.479.168,94 

 
 

Rata de actualizare 4% 

Rata Interna a Rentabilitatii Financiare a Investitiei (RIRf/C) 0,42 

Valuarea actuala Neta Financiara a Investitiei (VNAf/C) 
32.905.426,87 
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După cum se poate observa din proiecțiile de mai sus chiar dacă variabila critică crește sau descrește cu o unitate 

procentuală – valoarea VNAf modificându-se cu mai mult de 5%, indicatorii de performanță financiară ai investiției au 

rămas în limitele de profitabilitate impuse în practică și anume: RIRf<5%. 

 

Analiza de senzitivitate aferentă VNAe  

În cadrul acestei componente a analizei de senzitivitate s-a identificat ca variabilă critică modificarea valorii 

beneficiilor externe, realizându-se două scenarii: 

1. Creșterea valorii beneficiilor externe cu 1%; 

2. Scăderea valorii beneficiilor externe cu 1%. 
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ANALIZA DE SENZITIVITATE - CREŞTEREA VALORII BENEFICIILOR EXTERNE CU 1% - LEI 

  
Factor de 
conversie 

Valoare 
investitie 

ANUL  

1 2 3 4 5 6 

Corectie fiscala   0,00             

Cresterea starii de sanatate a populatiei   0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

Cresterea veniturilor populatiei    0,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 

Actiuni pozitive asupra mediului   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total beneficii externe   0,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 

Chirii   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri totale   0,00 5.236.882,32 5.236.882,32 5.236.882,32 5.236.882,32 5.236.882,32 5.236.882,32 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri externe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu forta de munca 1 0,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 

Cheltuieli de intretinere 1 0,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 

Cheltuieli totale 1 20.257.525,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

Flux de numerar net 
  

-
20.257.525,00 

540.562,32 540.562,32 540.562,32 540.562,32 540.562,32 540.562,32 

Coeficient de actualizare   1,00 0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,73 

Flux de numerar actualizat cumulat   -20.257.525,00 540.562,32 1.026.231,84 1.486.582,10 1.922.933,06 2.336.535,86 2.728.576,43 

 

TOTAL 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                  

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.236.882,32 5.236.882,32 5.236.882,32 5.236.882,32 5.236.882,32 5.236.882,32 5.236.882,32 5.236.882,32 5.236.882,32 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 
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111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 

4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

540.562,32 540.562,32 540.562,32 540.562,32 540.562,32 540.562,32 540.562,32 540.562,32 540.562,32 

0,69 0,65 0,62 0,59 0,55 0,53 0,50 0,47 0,45 

3.100.178,86 3.452.408,66 3.786.275,77 4.102.737,48 4.402.701,19 4.687.026,98 4.956.530,10 5.211.983,29 5.454.119,02 

 

Rata de actualizare 5,50% 

Rata Interna a Rentabilitatii Economica a Investitiei (RIRe/C) 8,84% 

Valuarea actuala Neta Economica a Investitiei (VNAe/C) 
-

16.183.623,40 

Raport Beneficii/Costuri 1,62 

 

ANALIZA DE SENZITIVITATE - SCĂDEREA VALORII BENEFICIILOR EXTERNE CU 1% - LEI 

  
Factor de 
conversie 

Valoare 
investitie 

ANUL  

1 2 3 4 5 6 

Corectie fiscala   0,00             

Cresterea starii de sanatate a populatiei   0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

Cresterea veniturilor populatiei    0,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 

Actiuni pozitive asupra mediului   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total beneficii externe   0,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 

Chirii   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri totale   0,00 5.133.181,68 5.133.181,68 5.133.181,68 5.133.181,68 5.133.181,68 5.133.181,68 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri externe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu forta de munca 1 0,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 

Cheltuieli de intretinere 1 0,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 

Cheltuieli totale 1 20.257.525,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

Flux de numerar net 
  

-
20.257.525,00 

436.861,68 436.861,68 436.861,68 436.861,68 436.861,68 436.861,68 

Coeficient de actualizare   1,00 0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,73 

Flux de numerar actualizat cumulat   -20.257.525,00 436.861,68 829.361,11 1.201.398,49 1.554.040,55 1.888.298,43 2.205.130,54 
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TOTAL 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                  

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 5.185.032,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.133.181,68 5.133.181,68 5.133.181,68 5.133.181,68 5.133.181,68 5.133.181,68 5.133.181,68 5.133.181,68 5.133.181,68 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 4.585.032,00 

111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 111.288,00 

4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 4.696.320,00 

436.861,68 436.861,68 436.861,68 436.861,68 436.861,68 436.861,68 436.861,68 436.861,68 436.861,68 

0,69 0,65 0,62 0,59 0,55 0,53 0,50 0,47 0,45 

2.505.445,34 2.790.103,92 3.059.922,48 3.315.674,66 3.558.093,80 3.787.874,97 4.005.677,02 4.212.124,47 4.407.809,25 

 

Rata de actualizare 5,50% 

Rata Interna a Rentabilitatii Economica a Investitiei (RIRe/C) 6,27% 

Valuarea actuala Neta Economica a Investitiei (VNAe/C) 
-

17.126.232,52 

Raport Beneficii/Costuri 1,65 

 

După cum se poate observa din proiecțiile de mai sus chiar dacă variabila critică crește sau descrește cu o unitate procentuală – valoarea VNAe modificându-se cu 

mai mult de 5%, indicatorii de performanță economică ai investiției au rămas în limitele de profitabilitate impuse prin practică  și anume: B/C>1. 
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Analiza de risc 

Stabilirea factorilor de risc, a ponderilor şi nivelurilor de apreciere a riscurilor 

Au fost stabiliți următorii factori de risc: 

- Susținerea factorului decizional; 

- Impact financiar; 

- Punerea în funcțiune. 

Factori de risc Ponderea factorilor de risc 
Nivelul de apreciere a riscului 

N1 N2 N3 
Susținerea factorului decizional 50% CL susține în unanimitate  CL susține parțial  CL nu susține  

Impactul financiar 30% Impact scăzut 
<20.000,00 lei 

Impact moderat 
<100.000,00 lei 

Impact mare 
>100.000,00 lei 

Funcționarea 20% Funcționare mare Funcționare medie Funcționare redusă 

 

Identificarea riscului, stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului 

Au fost identificate următoarele riscuri: 

- Neîncadrarea în costurile de operare; 

- Modificarea beneficiilor economice; 

- Modificarea nefavorabilă a preţurilor stabilite prin contractul de execuţie; 

- Nefinalizarea în termen a proiectului din motive tehnice; 

Riscuri identificate 

Criterii de analiză a riscurilor 
Punctajul 
obținut 

Susținerea factorului 
decizional 

Impactul 
financiar 

Accesibilitate 

50% Ni 30% Ni 20% Ni 
Neîncadrarea în costurile de operare 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0 
Modificarea beneficiilor economice 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,5 

Modificarea nefavorabilă a prețurilor stabilite prin contractul de 
execuție 0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5 

Nefinalizarea în termen a proiectului din motive tehnice 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7 
 

Pentru analiză grupăm riscurile în: 

1. Riscuri mici – cu impact nesemnificativ: 1<r≤2; 

2. Riscuri mari – cu impact semnificativ: 2<R≤3. 

 

CLASAREA OPERAŢIILOR ÎN FUNCŢIE DE ANALIZA RISCULUI 

Riscuri semnificative Punctaj total 
 

Clasare 
 

Neîncadrarea în costurile de operare 2,0 Mic 
Modificarea beneficiilor economice 1,5 Mic 

Modificarea nefavorabilă a prețurilor stabilite prin contractul de execuție 2,5 Mare 
Nefinalizarea în termen a proiectului din motive tehnice 1,7 Mic 

 

 

Se observă că riscul de modificare nefavorabilă a prețurilor stabilite prin contractul de execuție, în perioada de 

analiză este clasificat ca „mare”, restul riscurilor identificate având un impact nesemnificativ în perioada de operare. 

Pentru a evita manifestarea acestui risc se pot lua următoarele măsuri: 
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- Încheierea unui contract de execuție cu preț ferm, cu un constructor care să dețină experiență similară în acest 

domeniu și care să transmită o ofertă cu prețuri realiste, utilizate pe piața actuală; 

- Supravegherea prin metode specifice (diriginte de șantier) a execuției contractului de lucrări; 

- Realizarea unui Proiect Tehnic realist care să conțină toate elementele de care va fi nevoie pentru ofertarea corectă 

în procedura de achiziție a contractului de lucrări. De asemenea, reevaluarea cantităților de lucrări necesare la 

prețurile actuale din momentul realizării PT-ului. 

 

 
 


