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IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI ȘI DEFINIREA OBIECTIVELOR 

Identificarea investiției 

Sarmizegetusa Regia se află la circa 35-40 km de Călan și Oraștie, fiind situată în Munții Oraștiei, în 
Comuna Oraștioara de Sus, Satul Gradiștea de Munte, Judetul Hunedoara. 

Situl arheologic ce cuprinde zona sacră, fortificația propriu-zisă și o mică parte din așezarea civilă 
antică se dezvoltă pe un pinten al muntelui Muncel, desfașurat pe directie est-vest, care este flancat 
de cursul Râului Gradiștea la sud și de Valea Pâraului Alb la nord. 

Investiția preconizată dorește conservarea și restaurarea ansamblului monument istoric și punerea 
în valoarea a componentelor sale arheologice – temple, ziduri, turnuri, fortificație, pavimente, căi de 
acces, piese litice valoroase etc. De asemenea, se propune ridicarea unor structuri de protecție și 
adapost, a unor spații pavilionare expoziționale, efectuarea de lucrări de sistematizare și stabilizare 
a terenului și de amenajare peisageră. 

Intervențiile sunt menite să împiedice sau să reducă procesele de degradare existente și să vină în 
sprijinul dezvoltării activităților de cercetare, vizitare și administrare a sitului. 

Punerea în operă a acestor lucrări poate reprezenta punctul de pornire în constituirea unui proiect 
pilot care să servească drept model pentru conservarea și restaurarea celorlalte cetăti dacice 
incluse în Lista Patrimoniului Mondial și totodată un model pentru cooperarea interinstituțională de 
la nivel central și local. 

 

Definirea obiectivelor 

Obiective 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conservarea și restaurarea ansamblului 
monument istoric - Sitului arheologic Sarmizegetusa Regia și punerea în valoare durabil a 
componentelor sale arheologice – temple, ziduri, turnuri, fortificație, pavimente, căi de acces, piese 
litice valoroase etc în vederea impulsionării dezvoltării locale prin conservare, protejare și 
valorificare a patrimoniului cultural și a identitatii culturale. De asemenea,în acest sens, se propune 
ridicarea unor structuri de protectie și adapost, a unor spatii pavilionare expozitionale în scopul de a 
promova investiția propusă, efectuarea de lucrări de sistematizare și stabilizare a terenului și de 
amenajare peisageră. 

Ca obiective specifice, concepute în vederea atingerii obiectivului general, proiectul își propune: 

 creșterea numărului de vizitatori precum și atragerea a cat mai multor persoane spre 
cultura și spre colecțile deținute de situl monument istoric prin acțiuni de restaurare, 
conservare, și protecție menite să valorifice durabil obiecituvul precum și importanta istorică și 
culturală a acestuia; 
 creșterea atractivității și vizibilității sitului la nivelul circuitelor și retelelor de turism 
culturale, naționale și internaționale prin activități de marketing și promovare turistica a 
obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului. 
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Alte informatii 

Ipoteze privind analiza financiară și analiza economică 

 Principalele ipoteze de lucru utilizate în cadrul analizei financiare și economice sunt 
urmatoarele: 

 Inflația și moneda folosite: estimarile au fost realizate în ron, în preturi constante, în 
timp ce efectul inflației a fost considerat exclus din rata de actualizare. 

 Costul de oportunitate al capitalului: a fost estimat la 4%, respectiv 5,5% pentru 
analiza economică – pentru mai multe detalii, a se vedea subcapitolul Modelul Financiar. 

 Durata perioadei de analiza: a fost stabilita la 10 de ani – pentru mai multe detalii, a se 
vedea subcapitolul Modelul Financiar – cu luarea în considerare a faptului că, ulterior acestei 
perioade, impactul veniturilor și cheltuielilor asupra rezultatelor financiare și economice ale 
proiectului este mai putin semnificativ. 

 Venituri: proiectul a fost considerat ca fiind generator de venituri. 

 

Modelul financiar 

Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile necesare pentru 
implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor și veniturilor generate de proiect în faza 
operatională. 

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) –care 
cuantifica diferență dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, 
ajustand această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce” o 
valoare viitoare în prezent, i.e. la un numitor comun. 

Valoarea Actualizata Neta (VAN) 

Dupa cum o va demonstra matematic și formula de mai jos, VAN indica valoarea actuala – la momentul 
zero – a implementarii unui proiect ce va genera în viitor diverse fluxuri de venituri și cheltuieli. 

Unde: 

CFt= cash flow-ul generat de proiect în anul „t” – diferență dintre veniturile și cheltuielile efective 

VRn= valoarea reziduala a investiției în ultimul an de analiza  

    I0= investiția necesară pentru implementarea proiectului 

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, 
toate aceste diferențe anuale „aduse” în prezent – cu ajutorul ratei de actualizare – şi însumate 
reprezentand exact valoarea pe care o furnizează indicatorul. 

 

Rata internă de rentabilitate (RIR) 

RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus, aceasta este 
rată internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rata mai mică indicând faptul că 
veniturile nu vor acoperi cheltuielile. 
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Cu toate acestea, o RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte în cadrul programelor 
de finanțare ale UE și ale autorităților române centrale și locale – datorită faptului că acest tip de 
investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri (sau 
generează venituri mai mici decat cheltuielile): drumuri, statii de epurare, rețele de canalizare, rețele 
de alimentare cu apă etc. Acceptarea unei RIR financiară negativă este totuși condiționată de 
existența unei RIR economice pozitivă – același concept, dar de data aceasta aplicat asupra 
beneficiilor și costurilor socio-economice. 

 

Raportul Beneficiu/Cost (BCR) 

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuala a 
beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiției: 

 

 

 

Unde:  VP(I)0 = valoarea actualizată a intrarilor de fluxuri financiare generate de proiect în 
   perioada analizată (inclusiv valoarea reziduală) 

VP(O)0 = valoarea actualizată a ieșirilor de fluxuri financiare generate de proiect în 
  perioada actualizată (inclusiv costurile investiționale) 

 

Rata de actualizare 

Rata de actualizare este de 4% – rata reală recomandată de Comisia Europeana pentru perioada 
de programare 2014-2020.  

Pentru analiza economică, rata socială de actualizare recomandată este de 5,5%.  

 

Orizontul de timp 

Orizontul de timp pentru realizarea analizei financiare și economice este de 10 ani. 

 

Conceptul de „incremental” 

Atat veniturile/beneficiile cât și cheltuielile/costurile vor fi luate în considerare în cadrul analizei 
financiare/economice conform conceptului de incremental – i.e. viabilitatea proiectului nu trebuie să 
ia în considerare veniturile/cheltuielile care ar fi fost generate oricum, indiferent dacă proiectul ar fi 
fost sau nu implementat. 

Analiza financiară, împreună cu analiza economică reprezintă cele mai puternice argumente în 
favoarea deciziei de investiție. În concluzie, nu ne putem aştepta ca un investitor să „plătească” 
pentru rezultatele care ar fi fost obținute oricum, fără investiția sa. 

Metoda incrementală se bazează pe comparația dintre scenariile „cu proiect” și „fără proiect”. 
Aceasta diferență dintre cele doua cash flow-uri (cash flow incremental) se actualizează în fiecare 
an și este comparată cu valoarea prezentă a investiției, pentru a se stabili dacă valoarea actualizată 
neta (VAN) a proiectului are o valoare pozitivă sau negativă. 
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ANALIZA OPŢIUNILOR 

Scenarii tehnico-economice pentru realizarea investiției 
 

Se propun trei scenarii alternative de realizare a investiției: 

 Scenariul 0 – Scenariul analizează situația fără investiție; 

 Scenariul 1 – Se propune realizarea unor investiții minime, pentru conservarea și 

restaurarea obiectivelor sitului arheologic aflate în pericol iminent de prabuşire, alunecare sau 

într-o stare de degradare foarte avansată. Se propune realizarea unor lucrări minime de 

punere în valoare a sitului prin repararea și întreținerea traseelor existente. 

 Scenariul 2 – Este reprezentat de realizarea de lucrări de conservare – restaurare, 

dezvoltarea infrastructurii de vizitare a sitului, dezvoltarea infrastructurii de cercetare, 

asigurarea infrastructurii de administrare a sitului şi propune realizarea suplimentară, faţă de 

prima soluție, a unor lucrări ample, menite să îmbunătățească infrastructura de cercetare și 

administrare a sitului, a unor lucrări extinse de restaurare și conservare a tuturor obiectivelor 

sitului. 

Sunt propuse de asemenea intervenţii hidrotehnice şi geotehnice pentru scurgerea controlată 

a apelor pluviale, pentru stoparea eroziunii solului precum și a alunecărilor de teren 

înregistrate în zona estica a Zonei sacre. 

Prin acest scenariu se doreste totodata creșterea gradului de vizitare și de înţelegere a sitului. 

 
CARACTERISTICILE SCENARIULUI 0 
 
Acest scenariu reprezintă „scenariul inerțial”. în această variantă, autoritățile locale și centrale 

nu investesc în obiectivului propus. Scenariul inerțial implică renunțarea la orice tip de investiții de 

capital, constand în conservarea/restaurarea sitului monument istoric, punerea în valoarea a 

obiectivelor acestuia. 

Acest lucru implică faptul că există posibilitatea ca activitatea sitului monument istoric să intre 

într-o perioada de declin, să se degradeze, inclusiv să stagneze și să înceapă sa disponibilizeze din 

personalul existent, fapt care ar avea impact negativ atât la nivelul societății cât și la nivelul 

economiei. 

 

Am analizat în continuare principalele aspecte care au fost luate în considerare la respingerea 

acestui scenariu: 

 
 Costurile investiţionale 

În acest scenariu, costurile investitionale sunt zero, luând în considerare cele menționate la 
punctul anterior. 

 
 Costurile de operare și întreținere 

Scenariul inerțial nu presupune costuri de exploatare suplimentare față de cele realizate în 
prezent, de asemenea luând în considerare cele menționate anterior. 
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 Crearea de noi locuri de muncă 

Varianta fără investiție nu presupune crearea de locuri de muncă. Există posibilitatea chiar de 
disponibilizari, așa cum s-a menționat anterior. 

Acest lucru, ținand cont de problema acută cu care se confruntă Romania în ceea ce privește 
somajul, este primul mare dezavantaj al acestui scenariu. 

Dacă la punctele anterioare am evidențiat faptul că acest scenariu nu presupune costuri, 
acum scoatem în evidență dezavantajul prezentat de menținerea ratei somajului la nivelul actual. 

 
 Eficienţă energetică 

Lipsa unui consum de resurse materiale, umane și energetice plasează acest scenariu pe 
primul loc, din punct de vedere al eficientei energetice.  

 

S-a ajuns la concluzia ca acest scenariu nu este o soluție pentru dezvoltare, deoarece suntem 
mult în urma țărilor vecine din punctul de vedere al suportului oferit domeniului culturii cu toate că 
dispunem de resurse și de potențial care ar putea face din Romania o țară de top din punctul de 
vedere al turismului cultural. 

 

Comparaţie între caracteristicile scenariului 1 și caracteristicile scenariului 2 

Scopul acestei analize il reprezintă stabilirea scenariilor tehnico-economice de implementare a 
proiectului, în vederea stabilirii premiselor necesare adoptarii deciziei de investire. 

Analiza optiunilor s-a realizat prin intermediul unei analize multicriteriale detaliate, redata în 
continuare: 

Pe baza descrierii alternativelor, s-a procedat la stabilirea unor criterii de analiză, relevante în raport 
cu strategia promotorului proiectului și cu nevoile utilizatorilor finali ai infrastructurii nou-create. 
Aceste criterii sunt: 

 costurile investiționale; 

 costurile de operare și întreținere; 

 crearea de noi locuri de muncă; 

 protejarea mediului înconjurator; 

 eficiența energetică. 

Pentru fiecare din criteriile menţionate mai sus, s-a acordat un punctaj cuprins între 1 (cea 
mai slabă performanță) și 5 (cea mai buna performanță) și s-a stabilit un anumit grad de importanță, 
reprezentat ca pondere procentuala (suma procentajelor ce indica gradul de importanta este 1). 

În continuare, prezentam evaluarea alternativelor pentru fiecare criteriu în parte – evaluare de tip 
„judecată de merit”, pe baza căreia se va construi analiza multicriterială (modelul matematic): 

 Costurile investiționale 

Din perspectiva acestui criteriu, Costurile investiționale aferente realizarii Scenariului 1 sunt 
egale cu 104.367.096,70 ron faţă de Scenariul 2 – 148.789.770,61 ron cu TVA. 

Aceasta reprezintă o creștere a costului cu aproximativ 30%, o creștere destul de mare în condiţiile 
actuale ale economiei, acest criteriu reprezentand marele dezavantaj al scenariului care presupune 
operațiuni de conservare/restaurare ale imobilului monument istoric.  

Intervențiile de restaurare arhitecturale urmaresc evidențierea topografiei antice a terenului, 
refacerea suprafetelor minerale corespunzatoare suprafetelor circulabile și configurarea siluetei 
unor piese arhitecturale care intrau în componența templelor antice. 
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Intervențiile cu rol tehnic cuprind sistematizarea verticală, drenurile, lucrările de consolidare a 
versaților, amenajarile peisajere, plantațiile. 

 
 Costurile de operare 

La analiza costurilor de operare am ținut cont de costurile salariale şi costurile cu utilitățile, 

considerate a avea ponderea cea mai mare în totalul costurilor de operare: 

În faza de realizare a execuției se estimează ca va fi nevoie de un numar de 20-30 de specialiști în 

restaurare și conservare, de un număr similar de arheologi care să întreprindă cercetări în paralel 

cu desfășurarea lucrărilor și de un număr aproximativ de 30 de muncitori calificați și necalificați ce 

pot fi angajați din regiune. Toți muncitorii vor fi instruiți în intervenții pe monumente istorice. 

Acestora li se vor adăuga specialiști și experți restauratori atestați de Ministerul Culturii și Identității 

Naționale. Totodată, lucrările inginerești de pe sit reclamă un număr de aprox. 20-30 de specialiști. 

Numărul lor va varia în funcție de perioada de execuție și de complexitatea lucrărilor. 

În faza de operare, numărul angajaților Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice 

va urmări organigrama aprobată de Consiliul Județean Hunedoara. Consiliul Științific de pe lângă 

serviciul public ante-menționat are în componență 13 membri, reprezentanți ai administrației 

județene, mediului academic, ai instituțiilor de cultură, educație și cercetare. Acesta are rolul 

consultativ de a analiza și veghea proiectele/lucrările/activitățile care privesc toate tipurile de 

intervenții vizate pentru situl istoric, potrivit HCJH nr. 117/2015. 

Numărul de jandarmi montani de la postul din Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia va fi 

ajustat pe timpul realizării și operării investiției prin decizia Inspectoratului de Jandarmi Județean 

Hunedoara, în funcție de necesități. 

În total, forţa de muncă ocupată pe perioada realizării investiției se estimează că poate ajunge la 

circa 100-125 de persoane. În ceea ce privește costurile operaționale, în cazul scenariului 1 sunt 

mai mari cu aprox. 35%, în special din cauza eficienţei energetice, care este mult mai bine 

susţinută în cazul scenariului 2. 

 Protejarea mediului înconjurator: în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător, 

singurul scenariu care conduce la protejarea în mod eficient a mediului înconjurător este 

scenariul numarul 2. Soluțiile propuse în Varianta 2 – Elementele de consolidare structurală, 

conservare-restaurare, refuncționalizare-introducerea de funcțiuni noi sunt eficiente din 

punctul de vedere al protecției mediului înconjurator,  

 Eficiența energetică: măsoară eficienţa consumului resurselor materiale, umane şi 
energetice pentru realizarea și funcţionarea investiției. 

Scenariul 2 oferă o eficiență energetică mult peste soluția propusă a fi implementată prin 

Scenariul 1, prin protejarea superioară a mediului înconjurator, al costurilor de operare, al costurilor 

de întreținere, al pierderilor energetice. Acest lucru se realizează prin varianta constructivă aleasă, 

și propusă de catre arhitect. 

 Egalitatea de șanse: în oricare dintre scenarii egalitatea de şanse este respectată în 

aceeaşi măsură, în felul urmator: 

- permiterea alegerii ori exercitării libere a unei profesii sau activități;  

- angajarea în toate posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei 

profesionale respectând principiul egalității de șanse între femei și bărbați;  

- acordarea de venituri egale pentru munca de valoare egală;  



CONSERVAREA, RESTAURAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA REGIA 

 
 

Pagina 8 din 39 
 

- informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, 

specializare și recalificare profesională;  

- promovare la orice nivel ierarhic și profesional;  

- condiții de muncă ce respectă normele de sănatate și securitate în muncă, conform 

prevederilor legislației în vigoare;  

- acordarea de beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și la sistemele publice și 

private de securitate socială;  

- participarea echilibrată pe piaţa muncii atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor - în termeni de 

ocupare, salarizare, promovare şi participare la formare continuă – vor fi respectate 

prevederile OUG nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între 

femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri și servicii şi furnizarea de bunuri și 

servicii, ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse și de tratament între femei şi 

bărbaţi; 

- acordarea de șanse egale inclusiv persoanelor cu dizabilități, inclusiv prin crearea de condiții 

și facilități specifice.  

 

 Promovarea dezvoltării durabile: dezvoltarea durabilă are ca obiectiv general 

acționarea cu responsabilitate față de generațiile următoare și ca obiective specifice utilizarea 

de tehnologii adecvate, conservarea și protejarea resurselor naturale, reducerea deșeurilor, 

reducerea poluării aerului, apelor și solului. 

În ceea ce privește conservarea și protejarea resurselor naturale, reducerea deșeurilor, 

reducerea poluării aerului, apelor și solului cele două scenarii le respectă în aceeași masură.  

 Promovarea societății informaționale: societatea informațională este reprezentată de 

întrepătrunderea cu succes a mai multor dimensiuni, printre care cea tehnologică, economică, 

socială și culturală. Soluția Scenariului 2 se detașează față de Scenariul 1 prin faptul că 

această soluție tehnică reprezintă vârful în materie de soluții avansate tehnologice și 

economice.  

 

Centralizarea caracteristicilor criteriilor: 
 

Criteriu Scenariul inerțial (fara 
investiție) 

Varianta 1 – Realizarea unor lucrări 
minime de punere în valoare a sitului 
prin repararea și întreținerea 
traseelor existente 

Varianta 2 – Realizarea de 
lucrări de conservare – 
restaurare, dezvoltarea 
infrastructurii de vizitare a 
sitului, dezvoltarea 
infrastructurii de cercetare, 
asigurarea infrastructurii de 
administrare a sitului  

Costurile In acest scenariu, costurile Aceasta soluție tehnică presupune Costurile investiționale sunt mai 
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investiționale investiționale sunt zero. costuri investiționale mari  mari în această variantă. 

Costurile de 
operare și 
întreținere 

Scenariul inerțial nu presupune 
costuri de exploatare. 

Cele două soluții presupun costuri de operare și întreținere sensibil egale. 

Crearea de noi 
locuri de muncă 

Varianta fără investiție nu 
presupune crearea de locuri de 
muncă. 

Necesarul forței de muncă pe perioada 
execuției va fi - în baza cantităților de 
lucrări necesare pentru realizarea 
investiției, pe categorii de lucrări - de 60 
persoane încadrate, din care 20 
muncitori direct productivi, 20 specialiști 
în restaurare și conservare și 20 
arheologi. 

Necesarul forței de muncă pe 
perioada execuției va fi - în baza 
cantităților de lucrări necesare 
pentru realizarea investiției, pe 
categorii de lucrări – de 90 
persoane încadrate, din care 30 
muncitori direct productivi, 30 
specialiști în restaurare și 
conservare și 30 arheologi. 

Protejarea 
mediului 
înconjurator 

În cazul nerealizării intervenţiilor 
asupra obiectivului se menţine 
situația existentă, care contribuie 
la creșterea gradului de 
degradare şi disconfort  

Ambele scenarii asigură același grad de protecție a mediului înconjurător. 

Eficiența 
energetică 

Lipsa unui consum de resurse 
materiale, umane și energetice 
– consum antrenat de 
realizarea de reparații 
temporare locale sau de 
restaurare a obiectivelor – 
plasează acest scenariu pe 
primul loc, din punct de vedere 
al eficienței energetice. Cu 
toate acestea, diferența între 
acest scenariu și alternativa de 
operațiuni de consolidare 
structurală, conservare-
restaurare, refuncționalizare - 
introducerea de funcțiuni noi nu 
este atat de mare pe cât pare la 
prima vedere; nu trebuie 
neglijat faptul că situația și 
stadiul actual al structurii 
creeaza disconfort ridicat 

 

 

Acest scenariu are un grad mai redus de 
eficiență energetică decât celelalte două 
variante studiate – a se vedea explicația 
furnizată pentru fiecare în parte. 

 

 

 

Acest scenariu are un grad 
mai mare de eficiență 
energetică decât varianta 1, 
explicat în principal prin 
consumul mai mic de resurse 
necesare pentru conservarea 
obiectivului de investiție. 

 

Pentru o mai bună evaluare și evidențiere a celor două scenarii analizate, a fost realizată o 
grilă de evaluare, în funcție de criteriile esențiale analizate mai sus, după cum urmează: 

 

Criteriu 

Varianta 1 – Realizarea unor lucrări minime 
de punere în valoare a sitului prin 
repararea și întreținerea traseelor 

existente 

Varianta 2  – Realizarea de lucrări de 
conservare – restaurare, dezvoltarea 

infrastructurii de vizitare a sitului, 
dezvoltarea infrastructurii de cercetare, 

asigurarea infrastructurii de 
administrare a sitului 

Costurile investiționale 2 2 

Costurile de operare 3 4 

Costurile de intreținere 5 6 
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Crearea de noi locuri de muncă 5 7 

Protejarea mediului înconjurător 3 6 

Eficiența energetică 2 5 

Egalitatea de șanse 4 5 

Promovarea dezvoltării durabile 4 5 

Promovarea societății informaționale 2 2 

Total punctaj 28 40 

Sursa: Calcule efectuate de către Consultant 
 
Fiecare criteriu a fost punctat de la 1 la 5, în măsura în care răspunde necesităților investiției, 

nota 1 reprezentând punctajul minim, respectiv nota 5 – punctajul maxim. 
În urma evaluarii per total a scenariilor, se poate observa că Scenariul 1 a obținut 28 puncte, 

spre deosebire de scenariul 2, care a obținut 40 puncte. 

 

Punctajele acordate pe baza evaluărilor descrise mai sus sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel: Analiza multicriteriala pentru stabilirea scenariului optim 
Criteriu Punctaj preliminar Importanță 

criteriu 
Punctaj final 

Inertial Scenariul 1 Scenariul 2 Inertial Scenariul 1 Scenariul 2 

Costuri investiționale 5 
2 2 35% 1.750 0.700 0.700 

Costuri operare și întreținere 5 
3 4 20% 0.600 0.600 0.800 

Creare noi locuri de muncă 1 
5 6 20% 0.200 1.000 1.200 

Protecția mediului înconjurător 1 
5 7 15% 0.150 0.750 1.050 

Eficiența energetică 4 
3 6 4% 0.160 0.120 0.240 

Egalitatea de șanse 4 
2 5 2% 0.080 0.040 0.100 

Promovarea dezvoltării 
durabile 

1 
4 5 2% 0.020 0.080 0.100 

Promovarea societății 
informaționale 

1 
4 5 2% 0.020 0.080 0.100 

Total 100% 2.980 3.370 4.290 

Sursa: Calcule efectuate de către Consultant 

 

Concluzie - Scenariul recomandat de elaborator:  

 
În urma analizei realizate pe baza ipotezelor previzionate, a caracteristicilor tehnice, 

funcționale, economice, precum și în urma realizării și studierii grilei de evaluare (evidențiată mai 

sus), elaboratorul proiectului recomandă varianta a doua. 
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Aceasta variantă de lucru este determinată de importanța monumentului istoric de valoare 

universală, de severitatea problemelor relevate prin studiile de fundamentare și expertize și de 

posibilitatea de a desfășura un proiect integrat, multidisciplinar, în vederea abordării pertinente a 

intervențiilor pe astfel de obiective. 

Prin urmare, scenariul agreat de proiectant pentru realizarea investiției este: 

Scenariul 2 – Propune realizarea suplimentară, față de prima soluție, a unor lucrări ample, 

menite să îmbunătățească infrastructura de cercetare și administrare a sitului, a unor lucrări extinse 

de restaurare și conservare a tuturor obiectivelor sitului în scopul valorificării durabile precum și a 

dezvoltării culturale și păstrarea identității românești. 

Intervențiile directe sunt cele care operează cu și asupra materiei monumentului istoric. 

Acestea cuprind operațiuni de conservare, incluzând tratamente de consolidare, conservare și 

înlăturare a factorilor de degradare; operațiuni de restaurare, care prevăd adaosuri de materiale în 

scopul asigurării integrității elementelor vizate și repoziționări de elemente, care urmaresc 

restabilirea datelor arhitecturale ale monumentului și recuperarea dimensiunii verticale, acolo unde 

elementele conservate o permit. 

Intervențiile de restaurare arhitecturală urmaresc evidențierea topografiei antice a terenului, 

refacerea suprafețelor minerale corespunzătoare suprafețelor circulabile și configurarea siluetei 

unor piese arhitecturale care intrau în componenta templelor antice. 

Intervențiile cu rol tehnic cuprind sistematizarea verticală, drenurile, lucrările de consolidare a 

versanților, amenajările peisagere, plantațiile. 

Sunt propuse de asemenea, intervenții hidrotehnice și geotehnice pentru scurgerea controlată 

a apelor pluviale, pentru stoparea eroziunii solului precum și a alunecărilor de teren înregistrate în 

zona estică a Zonei sacre. 

Prin proiect se dorește totodată creșterea gradului de vizitare și de întelegere a sitului. 

Principiile practice care vor ghida intervenția de conservare-restaurare sunt: diferențierea, 

minima intervenție, compatibilitatea și reversibilitatea. 

ANALIZA FINANCIARĂ 

a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și 

prezentarea scenariului de referință; 

 
Ansamblul de la Sarmizegetusa Regia este cea mai importantă aşezare dacică, fiind 

identificate însă şi construcţii realizate în epoca romană (fortificaţia, băile romane). Aflată pe vârful 

unei stânci, la cca 1.200 de metri înalțime, Sarmizegetusa a fost centrul strategic al sistemului 

defensiv și religios dac din Munții Oraștiei. Cuprindea șase citadele precum și alte elemente cu 

caracter defensiv. 
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Fortificaţia antică, un patrulater neregulat alcătuit din blocuri masive de piatră (murus 

dacicus), a fost construită pe cinci terase, pe o suprafață de aproximativ 30.000 m². Lungimea 

zidurilor este de aproximativ 800 m, grosime acestora variind de la 2,5 la 3,5 m. 

În imediata vecinătate a fortificaţiei, spre nord-est, se găseşte zona sacră alcătuită din mai 

multe temple patrulatere şi circulare, cu forme şi dimensiuni variate, construite în perioade diferite 

(Templul mare de andezit, Templele de calcar, Templele circulare, Templele patrulatere de andezit). 

Acestora li se adaugă Altarul de andezit, precum și alte structuri cu presupus caracter religios. 

De-a lungul Văii Albe şi a Grădiştei pe o lungime care depăşeşte de 3 km, se pot observa 

urmele unei aşezări bine conturate identificându-se prin cercetări arheologice mai multe tipuri de 

locuinţe, ateliere, magazii, cisterne de apă și alte construcţii asociate locuirii. Totodată au fost 

identificate numeroase obiecte de inventar (obiecte casnice, monede, arme etc) care conturează 

detalii ale civilizaţiei dacice. 

Primele lucrări ample de restaurare, consolidare și punere în valoare a obiectivelor sitului au 

fost efectuate în anii 1980, fiind coordonate de arhitectul Cristian Călinescu. Dupa acestea a urmat 

o perioada de relativa stagnare, caracterizata prin realizarea unor lucrări minore de întreţinere. 

Intervenţii asupra sitului care trebuie menţionate au fost realizate la începutul anilor 90 ai secolului 

trecut, acestea vizând Templul mare de calcar unde au fost realizate lucrări de consolidare a pantei 

de est, aflată în pericol de prăbuşire. După 1996 la nivelul sitului au fost efectuate lucrări de 

restaurare de mică amploare, pe obiective izolate și în măsură în care au fost situaţii urgente care 

să reclame aceste lucrări. Totuşi, datorită expunerii constante a construcţiilor antice la agenţi 

climatici intensivi, factori biologici şi acţiuni umane, ruinele au suferit procese puternice și variate 

degradări. La aceste deficiențe se poate adăuga lipsa de întreţinere curentă, de pază şi de 

administrare eficientă a sitului pentru o perioadă îndelungată de timp. 

În 2017, la iniţiativa Consiliului Judeţean Hunedoara, administratorul sitului, în parteneriat cu 

Institutul Naţional al Patrimoniului au fost demarate studii şi investigaţii complexe pentru realizarea 

unor proiecte care să conserve, să restaureze și să pună în valoare ansamblul arheologic de la 

Sarmizegetusa Regia. În 2018 a fost finalizată Documentaţia de Autorizare a Lucrărilor de 

Intervenţie pentru tot situl, proiect care analizează detaliat problemele cu care ansamblul se 

confruntă, stabilind totodată direcţiile de intervenţie. 

Este de menționat că cercetarile arheologice din anii recenți au fost susținute prin Programul 

Naţional Munții Oraştiei, parte a Programului Naţional de Cercetare Arheologică, cu finanţarea 

Ministerului Culturii din România, sub coordonarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din 

Cluj-Napoca. 

 

Necesitatea investiției este justificată de procesele de degradare puternice la care a fost 

supus situl precum și degradările şi pierderile importante datorate factorilor naturali și antropici 

suferite de monumentul dezvelit. 
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Patrimoniul cultural reprezintă o prioritate naţională. Distrugerea sau degradarea 

patrimoniului construit înseamnă dispariţia memoriei și a indentităţii culturale a cetăţenilor Romaniei 

şi, în consecinţă incapacitatea de a transmite această moştenire generaţiilor viitoare. Distrugerea 

sau neglijarea acestuia înseamnă totodată sărăcirea ireversibilă a contribuţiei României, ca membră 

a Uniunii Europene, la diversitatea culturală europeană. Protecţia responsabilă şi valorificarea 

patrimoniului cultural construit și a monumentelor istorice reprezintă o componentă a dezvoltării 

durabile a teritoriului naţional, care presupune păstrarea unui echilibru între existenţa resurselor, 

exploatarea economică a acestora şi posibilitățile generaţiilor viitoare de a dispune de acestea. 

Factorul agravant pentru pericolul în care se află patrimoniul construit din Romania îl constituie 

însă, odată cu creșterea economică, presiunea investițiilor imobiliare și a dezvoltărilor necontrolate, 

care antrează distrugerea a ceea ce a mai rămas intact după demolarile agresive din anii 

comunismului: centrele istorice ale oraşelor, zonele protejate, siturile arheologice, arhitectura rurală 

tradiţională, şi căile de acces la acestea. Aceste distrugeri sunt favorizate de menţinerea – sub 

pretextul încurajării dezvoltării – a unei legislaţii extrem de permisive în domeniile urbanismului, 

amenăjării teritoriului, protejării mediului şi a patrimoniului istoric. Sistemul naţional de protecţie a 

patrimoniului construit, cu toate că a antrenat în cele peste două decenii resurse umane și materiale 

importante, prezintă unele lacune. Aceste lacune pot fi puse pe seama următorilor factori:  

 incapacităţii sau ineficienţei administrative, la toate nivelurile şi, parțial, lacunelor 

existente în procesul de autorizare a construirii;  

 lipsa unei viziuni asupra patrimoniului construit împărtăşită de membrii comunităţii care 

să permită reducerea acţiunilor ilegale.  

Eficienţa sistemului de protecție a patrimoniului construit reflectată în indicatorii privind starea 

de conservare a monumentelor istorice la nivel naţional se traduce în statistici negative care ne 

situează pe poziţii fruntaşe la nivel european. 

În condiţiile unei eficienţe discutabile a sistemului de protecție a patrimoniului, la nivel 

naţional, se impune o abordare teritorială a domeniului, în măsura în care autorităţile publice locale-

Consilii judeţene şi consilii locale au atribuţii stabilite prin lege în ceea ce priveşte asigurarea 

protecţiei patrimoniului construit. 

În acest context, Consiliul Judeţean Hunedoara ca autoritate publică locală cu atribuţii de 

coordonare a autorităţilor publice locale şi de asigurare a protecţiei patrimoniului cultural construit, 

conform legii nr. 215/2001 a administrației publice locale în cadrul Planului de Dezvoltare Regională 

a Judeţului Hunedoara 2014-2020, pe perioada 2014-2020 a abordat integrat segmentul turismului, 

urmărind câteva obiective strategice:  

- Hunedoara recunoscută: Hunedoara, judeţ cunoscut pe plan naţional şi european pentru 

identitatea puternică bazată pe mixul unic de resurse etnografice, istorice și naturale. 

Valoarea deosebită și diversitatea patrimoniului şi peisajului cultural hunedorean reprezintă 

punctul de plecare pentru reafirmarea identităţii judeţului şi promovarea acesteia, atât pe plan 
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local, cât și pe plan naţional şi internaţional. La nivel naţional, bogăţia patrimoniului Judeţului 

Hunedoara este comparabilă cu cea a Judeţului Maramureş, însă, prin comparaţie, 

Hunedoara este foarte puţin vizibilă, fiind mai degrabă asociată cu industria extractivă. Acest 

obiectiv va fi atins prin urmatoarele priorități:  

 poziţionarea Judeţului Hunedoara în reţele naţionale şi internaţionale tematice prin 

sprijinirea și organizarea de evenimente de anvergură; 

 constituirea și promovarea mărcii turistice a Judeţului Hunedoara la nivel regional, 

naţional şi internaţional; 

 crearea de pachete turistice integrate pe temele majore componente ale mărcii judeţului 

Hunedoara (istorie, patrimoniu, etnografie, mediu, aventură, geologie etc.). 

Iniţiativele declarate ale Consiliului Judetean Hunedoara pot fi realizabile numai prin măsuri 

de conservare şi valorificare a patrimoniului cultural, printre care şi Conservarea, restaurarea şi 

punerea în valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia.  

Se urmareşte stabilirea unor măsuri corelate de protecţie, conservare şi utilizare durabilă a 

patrimoniului cultural construit și a monumentelor istorice cât și valorificarea potentialului acestui 

patrimoniu în scopul intăririi identităţii culturale locale, în contextul globalizării. 

Obiectivele Planului de Dezvoltare Regională a Judeţului Hunedoara 2014-2020 sunt 

determinate și de procesele și realitaţile din domeniul patrimoniului cultural construit și a 

monumentelor istorice, deoarece acestea: 

 promovează și dau substanţă diversităţii teritoriale, fundamentând pe baza unor realităţi, 

obiectivele de dezvoltare durabilă a unităţilor administrativ teritoriale pe raza carora sunt situate;  

 contribuie la definirea, întărirea şi uneori chiar „restaurarea” identităţii locale prin 

conservarea elementelor specifice și a valorilor locale. 

 

Perioada de referinţă 

Perioada de analiză sau orizontul de analiză reprezintă numarul de ani pentru care sunt 

furnizate previziuni în analiza cost-beneficiu. Previziunile proiectelor ar trebui să includă o perioadă 

apropiată de durata de viață economică a acestora și destul de îndelungată pentru a cuprinde 

impacturile pe termen lung. Durata de viață variază în funcție de natura investiției. 

În tabelul nr. 4 este indicată perioada maximă de referință pe sector, în conformitate cu anexa nr. 

2 a Ordinului nr. 863 al MDLPL din 2 iulie 2008. În această anexă sunt prezentate principiile 

metodologice privind realizarea analizei cost beneficiu, elaborate de Ministerul Economiei și Finantelor. 

 

Sector 
Perioada de referință pe sector 

Perioada de referință (ani) 

Energie 15-25 

Apă şi mediu 30 

Căi ferate 30 



CONSERVAREA, RESTAURAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA REGIA 

 
 

Pagina 15 din 39 
 

Porturi și aeroporturi 30 

Drumuri 25-30 

Industrie 10 

Alte servicii 5 

 
În aceste condiții, orizontul de timp luat în considerare pentru acest proiect este de 10 ani, 

perioada de analiză fiind între anii 2019-2023.  

 

Scenariul de referinţă 

Variante de scenarii de intervenție 

Prima soluție – Se propune realizarea unor investiții minime, pentru conservarea și restaurarea 

obiectivelor sitului arheologic aflate în pericol iminent de prabușire, alunecare sau într-o stare de 

degradare foarte avansată. Se propune realizarea unor lucrări minime de punere în valoare a sitului 

prin repararea și întreținerea traseelor existente. 

 

A doua soluție – Propune realizarea suplimentară, faţă de prima soluție, a unor lucrări ample, 

menite să îmbunatățească infrastructura de cercetare și administrare a sitului, a unor lucrări extinse 

de restaurare și conservare a tuturor obiectivelor sitului. 

Sunt propuse de asemenea intervenții hidrotehnice și geotehnice pentru scurgerea controlată a 

apelor pluviale, pentru stoparea eroziunii solului precum și a alunecărilor de teren înregistrate în 

zona estica a Zonei sacre. 

Prin proiect se dorește totodată creșterea gradului de vizitare și de înțelegere a sitului, conservarea 

acestuia precum și punerea în valoare durabil, astfel încât să fie create premisele creșterii 

numarului de vizitatori, ca urmare a investiției realizate și de a contribui la creșterea competitivității 

arealului în care obiectivul de investiții este localizat. 

 

Scenariul recomandat de elaborator. Avantajele scenariului recomandat 

 

Scenariul recomandat este Scenariul nr. 2 – Varianta 2 – Propune realizarea suplimentară, 

faţă de prima soluție, a unor lucrări ample, menite să îmbunătățească infrastructura de 

cercetare și administrare a sitului, a unor lucrări extinse de restaurare și conservare a 

tuturor obiectivelor sitului. 

Sunt propuse de asemenea intervenții hidrotehnice și geotehnice pentru scurgerea 

controlată a apelor pluviale, pentru stoparea eroziunii solului precum și a alunecărilor de 

teren înregistrate în zona estica a Zonei sacre. 

Prin realizarea acestui scenariu se dorește, pe lângă restul obiectivelor stabilite, 

creșterea gradului de vizitare și de înțelegere a sitului. 
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De asemenea, şi în ceea ce priveste considerațiile financiare, realizarea scenariului 2, care 

reprezintă cea mai buna alegere, reprezentând cea mai puțin costisitoare variantă în raport cu 

posibilele beneficii generate. Această variantă de lucru este determinată de importanța 

monumentului istoric de valoare universală, de severitatea problemelor relevate prin studiile de 

fundamentare și expertize, și de posibilitatea de a desfășura un proiect integrat, multidisciplinar, în 

vederea abordarii pertinente a intervențiilor pe astfel de obiective. 

 

b) Analiza cererii de bunuri și servicii care justifica necesitatea și dimensionarea 

investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung 

 

Patrimoniul arheologic este elementul esenţial care defineşte vechimea și originalitatea 

culturii, a istoriei şi a tradiţiilor fiecărui popor, stat sau a unui spaţiu cultural în raport cu alte 

popoare, state sau spaţii etnoculturale. Fiecare popor are obligaţia de a-şi păstra bunurile culturale 

şi de a le valorifica în beneficiul întregii umanităţi. 

Patrimoniul arheologic al Romaniei – componentă de bază a patrimoniului cultural naţional, 

supus unor grave ameninţări de degradare, atît ca urmare a intensificării procesului de realizare a 

proiectelor majore de amenajare complexă, de noi construcţii şi de exploatare a terenurilor, cât și 

din cauza riscurilor naturale, săpăturilor clandestine sau insuficienţei de informare a publicului – 

necesită a fi protejat, integrând organic politica de protejare a patrimoniului arheologic în politicile 

culturale, educaţionale, de mediu, de dezvoltare urbanistică și de amenajare a teritoriului, de 

administrare a terenurilor agricole, a solurilor şi a pădurilor. 

România a fost şi este în continuare tributară efectelor dezastruoase pe care le-a avut o 

perioadă îndelungată de neglijare crasă a patrimoniului cultural, ba chiar de distrugere sistematică a 

unor părţi însemnate din acesta. Aceasta a avut pe termen mediu două efecte aparent paradoxale: 

pe de o parte, o tentativă de supra-protecţie din partea specialiştilor în încercarea de a prezerva tot 

ceea ce nu fusese distrus de tăvălugul comunist şi pe de altă parte, o lipsă de interes, de apreciere 

şi de înţelegere a patrimoniului cultural naţional (PCN) din partea unor categorii de public, în 

prelungirea atitudinii prevalente din perioada comunistă și care a determinat demolări, distrugeri și 

intervenţii cel puţin discutabile mai ales în ceea ce priveşte patrimoniul construit, cel industrial şi cel 

vernacular, alături de furturi şi exporturi ilicite în ceea ce priveşte bunurile mobile.  

Aderarea României la Uniunea Europeană din 2007 a adus după sine un nou val, au apărut 

cadre legale şi surse de finanţare pentru restaurarea, ocrotirea și păstrarea monumentelor, 

discursul înrădăcinat în discuţiile publice încă mai consideră patrimoniul naţional ca fiind profitul 

turismului cultural sau element de bază al identităţii naţionale. Totodată, deşi ambele abordări sunt 

legitime, nu există o strategie naţională cuprinzătoare care să integreze monumentele istorice în 

tendinţa altor politici publice, cum ar fi de exemplu organizare urbanistică, educaţie culturală, nivel 

de trai. 
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În scopul asigurării unui cadru juridic coerent pentru protejarea și salvgardarea patrimoniului 

arheologic naţional, ajustat la prevederile convenţiilor şi recomandărilor UNESCO şi ale Consiliului 

Europei referitoare la acest important domeniu, la care Romania este parte, Legea nr. 422 din 18 

iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare reglementează regimul juridic general al monumentelor istorice.  

În cuprinsul ei se găsesc dispoziţii privind următoarele probleme legate de monumentele 

istorice:  

 condiţiile de îndeplinit pentru ca un bun imobil, construcţie sau teren situat pe teritoriul 

României, să poată fi considerat monument istoric; 

 categoriile de monumente istorice; 

 procedura de clasare sau declasare a monumentelor istorice în grupe, în funcţie de 

interesul pe care îl prezintă, local sau naţional;  

 regimul juridic al monumentelor istorice care pot aparţine: domeniului public sau privat al 

statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor, fie sunt proprietatea privată a persoanelor fizice sau 

juridice;  

 termenele și condiţiile exercitării dreptului de preemţiune al statului român asupra 

monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, în cazul în care 

proprietarul optează pentru vânzarea acestora;  

 condiţiile și acţiunile de intervenţie asupra monumentelor istorice;  

 instituţiile și organismele cu atribuţii în domeniul protejării monumentelor şi sfera 

atribuţiilor acestora: Ministerul Culturii şi Cultelor, Comisia Monumentelor Istorice, Institutul National 

al Monumentelor Istorice, Oficiul Naţional al Monumentelor istorice, Comisiile zonale ale 

monumentelor istorice, Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice 

constituit în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor;  

 drepturile și obligaţiile proprietarilor de monumente istorice sau titularilor dreptului de 

administrare sau a altor drepturi reale asupra acestora;  

 scutirile precum și beneficiile de impozitare în privinta proprietarilor monumentelor 

istorice sau titularilor dreptului de administare sau a altor drepturi reale asupra acestora, în cazul 

necesitatăţii de a efectua anumite intervenţii;  

 atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul protejării monumentelor 

istorice, cum sunt primarii, consiliile locale sau judeţene;  

 finantarea protejarii monumentelor istorice;  

 timbrul monumentelor istorice;  

 sancţiunile contraventionale și penale prevazute pentru faptele prin care se încalcă 

dispozitiile legii. 
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Hotararea Guvernului nr. 1268/2010 privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a 

monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO stabileşte clar urmatoarele:  

 obiectivele generale ale Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice 

înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;  

 descrierea și înţelegerea semnificaţiei valorii universale a monumentelor istorice înscrise 

pe Lista patrimoniului mondial UNESCO;  

 evaluarea măsurilor de protecţie și gestiune a monumentelor înscrise pe Lista 

patrimoniului mondial UNESCO;  

 sistemul de management al monumentelor;  

 monitorizarea Programului de protecţie şi gestiunea monumentelor înscrise pe Lista 

patrimoniului mondial UNESCO; 

De menţionat este şi Ordonanţa Guvernului nr.4 7/2000 privind stabilirea unor măsuri de 

protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista Patrimoniului Mondial:  

 măsurile speciale de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista 

Patrimoniului Mondial;  

 finanţarea pazei, a lucrărilor de reparaţie, întreţinere curentă, punere în valoare, 

restaurare, consolidare și conservare a monumentelor istorice indiferent de regimul de proprietate al 

acestora, se poate face și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii;  

 cuprinsul programului de gestiune şi protecţie;  

 elaborarea planurilor anuale de către consiliul judeţean pe teritoriul căruia se află 

monumentul istoric care face parte din Lista Patrimoniului Mondial, cu consultarea proprietarilor, 

administratorilor sau titularilor altor drepturi reale asupra imobilelor în cauză și a consiliului local 

respectiv și sunt avizate de Ministerul Culturii, Secretariatul de Stat pentru Culte şi Ministerul 

Lucrărilor Publice și Amenajarii Teritoriului. 

Hotararea Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile 

în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la 

acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia 

contribuţiei, procedurile, precum și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul 

decât statul, municipiul, oraşul sau comuna, reglementează cadrul organizatoric şi metodologia 

unitară în vederea asigurării accesului egal la finanţare al oricărei persoane fizice sau juridice, 

proprietară a unui monument istoric (proporţia acoperirii costurilor, condiţiile, procedura, cuprinsul 

cererii privind acordarea contribuţiei, procedura de urgenţă); 

Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial - reglementează 

regimul juridic general al patrimoniului tehnic și industrial, precum și protejarea acestuia, ca parte a 

patrimoniului cultural naţional;  

Necesitatea investiției deriva și din obiectivele stabilite prin documentele de planificare 

strategică în domeniul protecţiei monumentelor istorice, și anume:  
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 programul de guvernare 2014-2020; 

 strategia de dezvoltare teritorială a României 2014-2020; 

 Strategia sectorială în domeniul culturii şi patrimoniului naţional pentru perioada 2014-

2020(Ministerul Culturii - Centrul de Cercetare și Consultanţă în Domeniul Culturii); 

 planul de Amenajare a Teritoriului Naţional(PATN) - Secţiunea a III-a - zone protejate 

(Legea nr. 5 din 6 martie 2000); 

 planul de dezvoltare regional Hunedoara 2016-2020; 

 PUG-urile U.A.T-lor în vigoare. 

Patrimoniul cultural este mai mult decât ce ne-au lasat înaintaşii. Este atat istoria din clădiri, 

artefacte și situri, cât şi o sursa ce poate fi valorificată inclusiv economic pentru a fi lăsată urmaşilor. 

În ultimii ani, situația patrimoniului construit din Judeţul Hunedoara a pendulat între deteriorarea 

monumentelor istorice din diverse cauze, şi conştientizarea crescută a nevoii de a salva aceste 

clădiri prin includerea lor în proiecte responsabile de restaurare. 

În corelare cu legislaţia menţionată precum şi cu documentele strategice/programatice în 

domeniu, în ultimele trei decenii, la nivelul sitului arheologic de la Sarmizegetusa Regia au fost 

efectuate lucrări de restaurare de mică amploare, pe obiective izolate și în măsura în care au fost 

situaţii urgente care să reclame aceste lucrări. Totuşi, datorită expunerii constante a construcţiilor 

antice la agenţi climatici intensivi, factori biologici şi acţiuni umane, ruinele au suferit procese 

puternice și variate de degradare. La aceste deficienţe se poate adăuga lipsa de întreţinere curentă, 

de pază şi de administrare eficientă a sitului pentru o perioadă îndelungată de timp. 

La nivelul amplasamentului se constată deficienţe în evacuarea judicioasă a apelor meteorice 

și freatice care periclitează starea de conservare a construcţiilor istorice dar și stabilitatea 

versanţilor și a teraselor antropogene. 

Este astfel imperativ necesară elaborarea unui proiect complex, integrat, care să cuprindă 

lucrări de conservare-restaurare a componentelor și structurilor litice şi de punere în valoare a 

obiectivelor prezente. Cu această ocazie, consecinţele nedorite ale proiectelor de restaurare și 

consolidare din trecut pot fi remediate, iar unele situaţii pentru care nu au fost oferite sau 

implementate soluţii în acele etape pot fi abordate. 

În plus, în vederea creşterii atractivităţii şi vizibilităţii sitului la nivelul circuitelor și reţelelor de 

turism culturale, naţionale şi internaţionale, este necesară îmbunătăţirea infrastructurii de vizitare și 

expunere, diversificarea informaţiilor prezente la nivelul sitului şi relevarea acelor caracteristici sau 

obiective care nu sunt perceptibile sau au dispărut de pe teren. 

Analiza situaţiei existente demonstrează necesitatea unor intervenţii cât mai rapide, lipsa 

acestora continuând procesul de degradare care produce distrugeri irecuperabile vizibile la nivelul 

elementelor constructive și terenului. Toate aceste lucruri periclitează grav integritatea şi 

autenticitatea sitului istoric de valoare universală. 

Prin realizarea investiției propuse vor asigura pe termen lung și mediu următoarele: 
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 cercetarea interdisciplinară; 

 protejarea patrimoniului arheologic prin cercetarea arheologică sistematică și 

conservarea primară a siturilor de pe teritoriul Romaniei și a siturilor din zonele de interes 

arheologic prioritar; 

 promovarea folosirii metodelor arheologice în cadrul cercetării și protejarii vestigiilor 

arheologice; 

 promovarea și punerea în valoare a siturilor arheologice unde se execută cercetări 

arheologice sistematice; 

 îmbogățirea colecțiilor publice ale muzeelor cu bunuri culturale descoperite în cadrul 

cercetarilor arheologice sistematice; 

 popularizarea, vizibilitatea și promovarea rezultatelor cercetărilor arheologice 

sistematice.  

Se urmarește o dezvoltare culturală echilibrată, durabila, inteligentă, în beneficiul tuturor celor 

direct implicați în activitați culturale și al societatii în ansamblul său. 
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PROIECŢIILE FINANCIARE 

Acest subcapitol vizează prezentarea principalelor fluxuri financiare implicate în implementarea 
proiectului propus: 

 costurile investitionale; 

 cheltuielile de operare și intretinere; 

 venituri. 

 

Costurile investiționale 

Aceste costuri au fost estimate pe baza soluției tehnice identificate și a evaluarilor prezentate în 
capitolul alocat devizului general al investiției. 

 

Sinteza costurilor investitionale este prezentata în tabelul de mai jos: 

 
proiectant general: 

 
 

 
INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI 
BUCUREȘTI   

Faza DALI 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investiții 

REPARATII CAPITALE STRAND și BAIE GIULESTI, Bucuresti, Sector 6,  Calea Giulesti, nr. 240 

 

Nr. 
cap. 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valori fără 
TVA 

TVA 
Valoare cu TVA 

19.00% 

Lei Lei Lei 

CAP. 
1 

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului       

1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului   0.00 0.00 

1.3 
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la la 
starea inițială 

465,000.00 88,350.00 553,350.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților   0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOLUL 1 465,000.00 88,350.00 553,350.00 
CAP. 
2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 
obiectivului 

  0.00 0.00 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 
obiectivului 

0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00 
CAP. 
3 

Cheltuieli proiectare și asistență tehnică       

3.1 Studii  1,520,188.00 288,835.72 1,809,023.72 

3.1.1 Studii teren 186,514.00 35,437.66 221,951.66 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 47,200.00 8,968.00 56,168.00 

3.1.3 Alte studii specifice 1,286,474.00 244,430.06 1,530,904.06 

3.2 
Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de 
avize, acorduri și autorizații 

68,360.00 11,088.40 79,448.40 

3.3 Expertizare tehnică 35,700.00 8,568.00 44,268.00 

3.4 
Certificarea performanței energetice și auditul 
energetic al clădirilor 

0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare  4,379,844.00 832,170.36 5,212,014.36 



CONSERVAREA, RESTAURAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA REGIA 

 
 

Pagina 22 din 39 
 

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ Documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general 

101,844.00 19,350.36 121,194.36 

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 

0.00 0.00 0.00 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și 
detaliilor de execuție 

558,000.00 106,020.00 664,020.00 

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 3,720,000.00 706,800.00 4,426,800.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publică 42,000.00 7,980.00 49,980.00 

3.7 Consultanță 186,000.00 35,340.00 221,340.00 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 186,000.00 35,340.00 221,340.00 

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistenta tehnica 3,162,000.00 600,780.00 3,762,780.00 

3.8.1 Asistență tehnică din partea priectantului 1,767,000.00 335,730.00 2,102,730.00 

3.8.1.1 - pe perioada de execuție a lucrărilor 1,395,000.00 265,050.00 1,660,050.00 

3.8.1.2 
- pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuție, avizat de ISC 

372,000.00 70,680.00 442,680.00 

3.8.2 Dirigenție de șantier 1,395,000.00 265,050.00 1,660,050.00 

  TOTAL CAPITOLUL 3 9,394,092.00 1,784,762.48 11,178,854.48 
CAP. 
4 

Cheltuieli pentru investiția de bază       

4.1 Construcții și instalații 86,632,468.10 16,460,168.97 103,092,637.07 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale 

0.00 0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice și functionale 
care necesita montaj 

0.00 0.00 0.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 
care nu necesită montaj și echipamente de 
transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOLUL 4 86,632,468.10 16,460,168.97 103,092,637.07 
CAP. 
5 

Alte cheltuieli   0.00 0.00 

5.1 Organizare de șantier 4,331,623.40 823,008.45 5,154,631.86 

5.1.1 
Lucrări de construcții și instalații aferente organizării 
de șantier 

2,598,974.04 493,805.07 3,092,779.11 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 1,732,649.36 329,203.38 2,061,852.74 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,131,509.08 0.00 1,131,509.08 

5.3 Cheltuieli diverse și neprevazute 20.00% 18,927,862.42 3,596,293.86 22,524,156.28 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 4,331,623.41 823,008.45 5,154,631.85 

  TOTAL CAPITOLUL 5 28,722,618.31 5,242,310.76 33,964,929.07 
CAP. 
6 

Cheltuieli pentru darea în exploatare   0.00 0.00 

6.1 Pregatire personal exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2. Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00 
  TOTAL valoare  125,214,178.41 23,575,592.20 148,789,770.62 

 
din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 89,696,442.14 17,042,324.04 106,738,766.18 

     

 
INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI 
BUCUREŞTI    

 
  

  
 

în prețuri la data de  26 nov. 2018 1 euro =  4.6585 lei 
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În ceea ce priveste structura costurilor de investiții, aceasta este urmatoarea1: 
 forța de muncă: (50% necalificati):                32% 
 materiale:      36% 
 echipamente:      22% 
 profit (al companiei de construcții):              10% 

 

Cheltuielile de operare și întreţinere 

Cheltuielile previzionate dupa implementarea proiectului sunt de mai multe categorii: 

 cheltuieli salariale; 
 cheltuieli pentru asigurarea utilităților; 
 cheltuieli pentru întreţinerea curentă; 

 
Cheltuieli de întreţinere: avand în vedere recomandarile producătorilor de astfel de 

echipamente, precum și experienţa proiectantului privind întretinerea unor constructii civile, 
cheltuielile de întreţinere au fost estimate astfel: 

 cheltuieli cu întreţinerea curentă – 0.05%* 148.789.770,61 = 74.394,89 ron o data la 4 ani 

 cheltuieli de personal: pentru administrarea acestui proiect, a fost estimat urmatorul 

necesar de personal: 

În vederea administrării şi operarii sitului arheologic se vor mentine 70 locuri de muncă: 

 36 de muncitori direct productivi; 

 24 de specialişti în restaurare și conservare; 

 10 de arheologi. 

 

Centralizarea costurilor cu salariatii sunt următoarele: 

Nr. 

crt 
Angajat Salariu net Alte taxe 

Total (Salariu + Taxe) 

/ persoana 

Numar 

persoane 
Total / luna 

1 
Muncitor 

necalificat 
1.450 ron 1.021 ron 2.471 ron 36 88.956 ron 

2 

Specialişti în 

restaurare și 

conservare 

5.250 ron 3.925 ron 9.175 ron 24 220.200 ron 

S Arheologi 3.450 ron 2.580 ron 6.030 ron 10 60.300 ron 

 TOTAL    369.456 ron 

 

 

 

                                                           
1
 Ponderea echipamentelor a fost aproximata prin rubrica “Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj”, 

manopera din din rubrica “Montaj utilaje tehnologice”, “Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica” si “Cheltuieli pentru 
probe tehnologice si teste”, in timp ce pentru articolele de deviz mixte s-au presupus 30% cheltuieli manopera (40% 
manopera muncitori calificati, 60% manopera muncitori necalificati), 40% cheltuieli materiale si 20% echipamente, iar 
profitul antreprenorului a fost estimat la 10%. 
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Cheltuieli cu asigurarea utilităților:  

Necesarul de utilități 

Soluţii tehnice de asigurare cu utilități 

 Alimentarea cu apă se face cu ajutorul unor rezervoare (1 mc) care sunt umplute 

manual. Nu există posibilitatea alimentării cu apă curentă. 

 Canalizarea interioară a construcției se va face prin racord la o fosă septică propusă. 

 Alimentarea cu energie electrica se va face cu ajutorul panourilor fotovoltaice și 

generatoare electrice pentru suplimentare. 

 Încălzirea se va face prin intermediul sobelor pe combustibil solid.  

 Deșeurile rezultate, atât în timpul execuției cât și în timpul exploatării obiectivului vizat 

se vor depozita temporar în pubele ecologice de unde vor fi preluate de o societate de 

salubritate. 

Consumuri de utilități 

Obiectivul nu este racordat la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, aceasta aflându-se la o 

depărtare apreciabilă de obiectiv (cca 5 km). Prin proiect sunt propuse panouri fotovoltaice şi 

generatoare electrice pentru realizarea energiei elecrife necesare. 

Analiza de consum 

 Cheltuielile cu energia electrica: consumul de energie electrică a fost evaluat la 

56.045,71 MWh/an, conducand la un cost anual cu energia electrică de aproximativ 54.187,83 

ron / an. 

 Cheltuielile privind alimentarea cu apă: pentru estimarea consumului de apă s-a 

presupus ca un procent de maxim 75% dintre utilizatorii potenţiali vor utiliza grupurile sanitare, 

consumul unitar zilnic fiind de 5,74 mc/zi. 

 Cheltuielile alimentare cu apă – anuale: 31.474,19 ron 

Avand în vedere o efectuare zilnică a activitatii de curaţenie, precum şi un consum unitar al 

unui utilaj de curățenie de 21 ,62l/1000 mp, rezultă: 

 Cheltuielile alimentare cu apă – curaţenie: (30.000 mp x 2161,98l/1000 mp x 360 zile) 

/1000 x 2,86 ron/mc = 66.779,24 ron; 

 Cheltuielile cu deşeurile: S-a luat în considerare încheierea unui contract pentru 

ridicarea deșeurilor, cu un cost lunar de 2.500 ron / luna, generand un cost anual de 30.000 

ron /an. 
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 Cheltuieli cu serviciile de curăţenie (personal propriu): acestea au fost estimate pe baza 

consumurilor de soluții speciale și de energie electrică aferente utilajelor specializate de 

curațenie; astfel, rezultă:  

Consum soluţii curăţenie: (2.114 ml/ l x 30.000 mp x 3l/1000 mp x 360 zile) / 5 l /1000 x 0.9 ron = 

12.503,81 ron. 

Costurile aferente activităților de operare și intretinere sunt urmatoarele: 

  

Cheltuilei 
utilități 
energie 
electrică 

Cheltuieli 
utilități 
apă, canal 

Cheltuieli 
utilități 
deșeuri 

Cheltuieli de 
personal 

Cheltuieli cu 
serviciile de 
curățenie 
(personal 
propriu) 

Cheltuieli 
întreținere 
periodică 

Total cheltuieli 

  RON RON RON RON RON RON RON 

Anul 1 4,187.83 31,474.19 30,000.00 4,433,472.00 17,507.05 0 4,516,641.07 

Anul 2 4,405.60 32,072.20 30,570.00 4,664,012.54 18,417.41 0 4,749,477.75 

Anul 3 4,634.69 32,681.57 31,150.83 4,906,541.20 19,375.12 0 4,994,383.41 

Anul 4 4,875.69 33,498.61 31,929.60 5,161,681.34 20,382.63 0 5,252,367.87 

Anul 5 5,129.23 34,269.08 32,663.98 5,430,088.77 21,442.52 74,394.89 5,597,988.47 

Anul 6 5,395.95 35,023.00 33,382.59 5,712,453.38 22,557.53 0 5,808,812.45 

Anul 7 5,676.54 35,793.50 34,117.01 6,009,500.96 23,730.53 0 6,108,818.53 

Anul 8 5,971.72 36,580.96 34,867.58 6,321,995.01 24,964.51 0 6,424,379.78 

Anul 9 6,282.25 37,385.74 35,634.67 6,650,738.75 26,262.67 76,031.58 6,832,335.65 

Anul 10 6,608.92 38,208.23 36,418.63 6,996,577.17 27,628.33 0 7,105,441.28 

Anul 11 6,952.59 39,048.81 37,219.84 7,360,399.18 29,065.00 0 7,472,685.42 

Anul 12 7,314.12 39,907.88 38,038.68 7,743,139.94 30,576.38 0 7,858,977.00 

Anul 13 7,694.46 40,785.86 38,875.53 8,145,783.21 32,166.35 77,704.27 8,343,009.68 

Anul 14 8,094.57 41,683.15 39,730.79 8,569,363.94 33,839.00 0 8,692,711.45 

Anul 15 8,515.49 42,600.18 40,604.87 9,014,970.86 35,598.63 0 9,142,290.03 

Anul 16 8,958.29 43,537.38 41,498.17 9,483,749.35 37,449.76 0 9,615,192.95 

 

Veniturile 

Veniturile generate de implementarea proiectului vor fi urmatoarele: 

 venituri din finantare bugetul de stat; 

 venituri din sponsorizari; 

 venituri din taxe populație; 

 venituri din diverse servicii prestate populației. 
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Centralizarea veniturilor este urmatoarea: 

Venituri din finantare bugetul de stat 3,611,790 

Venituri din sponsorizari 3,871,790 

Venituri din taxe populatie 531,621 

TOTAL 8,015,201 

 

 

Analiza financiară este realizata din punctul de vedere al proprietarului infrastructurii. 

Datele economice prognozate de către Comisia Naționala de Prognoza și de către Banca Naționala 

a Romaniei sunt: 

Indicator/an 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inflatia 1.7% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 

Creșterea preturilor 1.9% 2.5% 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 

Creșterea salariala  6.4% 5.6% 5.3% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 

 

Indicator/an 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Inflatia  3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 

Creșterea preturilor 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 

Creșterea salariala 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 

 

Estimarea costurilor: 1 Euro = 4.5006 la data de - data curs euro conform ECB / 10.02.2017 
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Profitabilitatea financiară a investiției 

Rezultatele analizei financiare 
 

Raportul dintre venituri și costuri 

  Cheltuieli Venituri a=5% Cheltuieli 
actualizate 

Venituri 
actualizate 

Flux actualizat 
anual 

Flux actualizat 

 53,564,317.42 0 0.96 51,421,744.72 0 -51,421,744.72 -51,421,744.72 

 47,612,726.59 0 0.92 43,803,708.46 0 -43,803,708.46 -95,225,453.19 

 17,854,772.47 0 0.89 15,890,747.50 0 -15,890,747.50 -111,116,200.68 

 29,757,954.12 0 0.85 25,294,261.00 0 -25,294,261.00 -136,410,461.69 

An 1 4,516,641.07 8,870,455.01 0.82 3,703,645.68 7,273,773.11 3,570,127.43 -132,840,334.25 

An 2 4,749,477.75 9,331,718.67 0.79 3,752,087.42 7,372,057.75 3,619,970.33 -129,220,363.93 

An 3 4,994,383.41 9,816,968.04 0.76 3,795,731.39 7,460,895.71 3,665,164.32 -125,555,199.61 

An 4 5,252,367.87 10,327,450.38 0.73 3,834,228.54 7,539,038.78 3,704,810.23 -121,850,389.38 

An 5 5,597,988.47 10,864,477.80 0.7 3,918,591.93 7,605,134.46 3,686,542.53 -118,163,846.85 

An 6 5,808,812.45 11,429,430.64 0.68 3,949,992.47 7,772,012.84 3,822,020.37 -114,341,826.48 

An 7 6,108,818.53 12,023,761.03 0.65 3,970,732.05 7,815,444.67 3,844,712.62 -110,497,113.85 

An 8 6,424,379.78 12,648,996.61 0.62 3,983,115.46 7,842,377.90 3,859,262.43 -106,637,851.42 

An 9 6,832,335.65 13,306,744.43 0.6 4,099,401.39 7,984,046.66 3,884,645.27 -102,753,206.16 

An 10 7,105,441.28 13,998,695.14 0.58 4,121,155.94 8,119,243.18 3,998,087.24 -98,755,118.92 

 206,180,416.87 112,618,697.75 10.55 175,539,143.96 76,784,025.05 -98,755,118.92   

 
Raportul dintre venituri și cheltuieli, luând în considerare și cheltuielile inițiale cu investiția, 

este complet negativ. Veniturile financiare, care depășesc costurile financiare pe perioada de 
operare, nu pot compensa nici pe departe în orizontul de timp analizat, cheltuiala de investiții.  
Aceste venituri sunt generate în special pentru acoperirea cheltuielilor de operare ale obiectivului de 
investiții, pentru ca acesta să poată fi întreținut corespunzator, dar nu și a cheltuielilor cu investiția. 
 
Cash – Flow – ul financiar al investiției / Durabilitatea Financiară a Proiectului  ron 

  Cheltuieli Venituri Flux anual Flux actualizat 

An 1 4,516,641.07 8,870,455.01 4,353,813.94 3,570,127.43 

An 2 4,749,477.75 9,331,718.67 4,582,240.92 3,619,970.33 

An 3 4,994,383.41 9,816,968.04 4,822,584.63 3,665,164.32 

An 4 5,252,367.87 10,327,450.38 5,075,082.51 3,704,810.23 

An 5 5,597,988.47 10,864,477.80 5,266,489.33 3,686,542.53 

An 6 5,808,812.45 11,429,430.64 5,620,618.19 3,822,020.37 

An 7 6,108,818.53 12,023,761.03 5,914,942.50 3,844,712.62 

An 8 6,424,379.78 12,648,996.61 6,224,616.83 3,859,262.43 

An 9 6,832,335.65 13,306,744.43 6,474,408.78 3,884,645.27 

An 10 7,105,441.28 13,998,695.14 6,893,253.86 3,998,087.24 

 
57,390,646.27 112,618,697.75 55,228,051.48 37,655,342.77 
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Așa cum menționam anterior, veniturile financiare sunt generate în special pentru acoperirea 
cheltuielilor de întreținere, pentru ca acesta să poata fi întreținut corespunzator, dar nu și a 
cheltuielilor cu investiția. Se poate observa că pe parcursul perioadei de exploatare cash – flow –ul 
este pozitiv în fiecare an de exploatare, veniturile generate fiind corespunzatoare pentru întreținerea 
curentă. 

Durabilitatea financiară a proiectului evaluate prin fluxul net de numerar cumulat este pozitivă. 
De asemenea, se observă că în perioada analizată, investiția la nivelul veniturilor considerate, 
generează surplus, amortizandu-se astfel și o parte din cheltuielile inițiale. 
 
Venitul net actualizat VNA ron 

  Cheltuieli actualizate Venituri actualizate Flux actualizat anual 

An 1 51,421,744.72 0 -51,421,744.72 

An 2 43,803,708.46 0 -95,225,453.19 

An 3 15,890,747.50 0 -111,116,200.68 

An 4 25,294,261.00 0 -136,410,461.69 

An 5 3,703,645.68 7,273,773.11 -132,840,334.25 

An 6 3,752,087.42 7,372,057.75 -129,220,363.93 

An 7 3,795,731.39 7,460,895.71 -125,555,199.61 

An 8 3,834,228.54 7,539,038.78 -121,850,389.38 

An 9 3,918,591.93 7,605,134.46 -118,163,846.85 

An 10 3,949,992.47 7,772,012.84 -114,341,826.48 

An 11 3,970,732.05 7,815,444.67 -110,497,113.85 

An 12 3,983,115.46 7,842,377.90 -106,637,851.42 

An 13 4,099,401.39 7,984,046.66 -102,753,206.16 

An 14 4,121,155.94 8,119,243.18 -98,755,118.92 

  175,539,143.96 76,784,025.05 
 

 
Venitul net actualizat – VNA financiar este de asemenea complet negativ, în valoare de -
98.755.118,92 ron, generat de raportul negativ dintre venituri și cheltuieli totale ale investiției. 
Rata Interna a Rentabilitatii – RIR financiară, luând în considerare și cheltuielile inițiale cu investiția, 
este complet negativ. Veniturile financiare, care depasesc costurile financiare pe perioada de 
operare, nu pot compensa nici pe departe în orizontul de timp analizat, cheltuiala de investiții.  

 

Inficatori de Performanță Financiară ron  

 
Indicator Valoare 

 Valoare Investiție 148,789,770.61 

 Valuarea actualizata neta (VAN) -98.755.118,92 

 Rata interna de rentabilitate (RIR) -29.26 % 

 Flux cumulat neactualizat 55.228.051,48 
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Durabilitatea financiară 

  Cheltuieli Venituri Flux anual Flux actualizat 

1 4,516,641.07 8,870,455.01 4,353,813.94 3,570,127.43 

2 4,749,477.75 9,331,718.67 4,582,240.92 3,619,970.33 

3 4,994,383.41 9,816,968.04 4,822,584.63 3,665,164.32 

4 5,252,367.87 10,327,450.38 5,075,082.51 3,704,810.23 

5 5,597,988.47 10,864,477.80 5,266,489.33 3,686,542.53 

6 5,808,812.45 11,429,430.64 5,620,618.19 3,822,020.37 

7 6,108,818.53 12,023,761.03 5,914,942.50 3,844,712.62 

8 6,424,379.78 12,648,996.61 6,224,616.83 3,859,262.43 

9 6,832,335.65 13,306,744.43 6,474,408.78 3,884,645.27 

10 7,105,441.28 13,998,695.14 6,893,253.86 3,998,087.24 

Se poate observa ca fluxul de numerar este pozitiv pe întreaga perioadă analizată. 

ANALIZĂ ECONOMICĂ 

Avand în vedere amplitudinea impactului socio-economic al proiectelor finanțate din fonduri 
publice/nerambursabile, rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar în masura în care ele 
sunt completate de cele ale analizei economice. Nu mai este cazul să insistăm asupra faptului ca 
multe dintre proiectele finanțate din astfel de fonduri au o rată internă de rentabilitate financiară mică 
sau chiar negativă – datorită faptului că implementarea lor nu generează (sau genereaza într-o 
măsură mică) venituri; acesta este de altfel și motivul pentru care finanțarea lor nu se poate realizată 
prin metode clasice, cum ar fi cea a împrumuturilor bancare.  

Bunastarea generală a regiunilor este cea care prezintă cea mai mare importanță în contextul 
politicilor regionale ale UE, fiind necesar ca rezultatele analizei socio-economice să le susțină și chiar 
să le depășească pe cele ale analizei financiare. 

 

Metodologie 

Metodologia folosita în analiza socio-economica este cea recomandată de Uniunea 
Europeana, în Ghidul analizei Cost-Benefciu a proiectelor de investiții, pregatit pentru Unitatea de 
Evaluare, Directia Generală pentru Politici Regionale, Comisia Europeana. 

Analiza economica va fi realizata în 3 etape: 

 eliminarea impozitelor/subvențiilor și a altor transferuri; 

 corecția externalităților; 

 conversia prețurilor de piață, în scopul includerii costurilor și beneficiilor sociale. 

 

Corectiile fiscale 

Prețurile de piață includ uneori impozite, subvenții și alte transferuri, care pot afecta nivelul lor 
relativ. Corecțiile fiscale se vor efectua cu luarea în considerare a urmatoarelor principii: 

 prețurile aferente fluxurilor de intrare și ieșire nu vor include TVA și nici alte impozite 
indirecte; 
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 prețurile aferente fluxurilor de intrare vor include impozitele directe; 

 transferurile către indivizi, cum ar fi cele pentru asistență socială, nu vor fi incluse; prin 
urmare cheltuielile cu salariile vor include impozitul pe venit, dar vor exclude toate celelalte 
contribuții (se vor diminua cu 35%2). 

 

Corecții privind externalitățile 

Obiectivul acestei etape este acela de a dimensiona beneficiile și costurile externe (indirecte) ce 
nu au fost incluse în analiza financiară. 

Un factor important care trebuie avut în vedere, pentru a nu distorsiona rezultatele analizei 
economice, este „evidențierea dubla”. Există posibilitatea ca anumite efecte să fie luate în calcul de 
doua ori sau chiar de mai multe ori.  

De asemenea, am considerat ca fiind de evitat includerea unor beneficii a căror estimare este 
discutabilă – spre exemplu, reducerea disconfortului cauzat de starea construcției locuitorilor și 
trecatorilor din zona. Același raționament este valabil și pentru excluderea veniturilor financiare din 
analiza economică, întrucat ar reprezenta un aproximare a willingness to pay pentru avantaje fictive. 

Prin urmare, am decis să includem în analiza socio-economică ca efect primar și semnificativ: 

 valoarea intangibilă rezultată la nivelul economiei ca urmare a creșterii afacerii. 
 

Transformarea în prețuri umbră 

Prețurile curente aferente fluxurilor de intrare și de ieșire nu reflectă cu acuratețe valoarea lor 
socială, datorită distorsiunilor pieței, cum ar fi regimul de monopol, îngrădirea schimburilor, 
inegalitatea dintre cerere și oferta etc. Distorsiunile prețurilor sunt corectate cu ajutorul factorilor de 
conversie.  

Metodologia de aproximarea factorilor de conversie urmareste regulile impuse în Ghidul analizei 
Cost-Beneficiu a proiectelor de investiții, pregatit pentru Unitatea de Evaluare, Direcția Generală 
pentru Politici Regionale, Comisia Europeană. 

 

Factorul standard de conversie (FSC) 

Acest factor va fi folosit atunci cand estimarea cu ajutorul factorilor specifici de conversie nu 
este posibila sau ar necesita perioade mari de timp. Formula este urmatoarea: 

FSC = (M+X)/[(M + Tm)  + (X-Tx)] 

 

Unde: M = importuri totale CIF 

X = exporturi totale FOB 

Tm = taxe de import 

Tx = taxe de export 

Folosind formula de mai sus și datele disponibile pentru anul 2006, din Anuarul Statistic al 
Romaniei 2007, FSC pentru România este calculat astfel: 

 
 
 

                                                           
2
 sursa: www.calculatorsalarii.ro 
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Tabel: Factorul standard de conversie  pentru Romania 

 mil euro 

importuri totale CIF 40 746 

exporturi totale FOB 25 850 

taxe de import 723 

taxe de export 0 

SCF 0,99 

Sursa: Calcule efectuate de catre Consultant 

 

Factorul de conversie pentru materialele de constructii: 

Luând în considerare faptul ca toate materialele importate – ce vor fi utilizate în cadrul 
proiectului – au ca țară de origine Uniunea Europeana, pentru care nu se percep taxe de import, 
factorul de conversie este 1. 

Pentru materialele locale se poate aplica factorul de conversie stadard și anume 0.99. 

Prin urmare, nu considerăm că este necesară corectarea costurilor aferente componentei 
„materiale” a cheltuielilor de operare și întreținere.  

 

Factorul de conversie pentru forța de muncă: 

Piața forței de muncă calificată a fost considerată ca nefiind distorsionată. Deci, factorul de 
conversie este 1: 

FC forța de muncă - muncitori calificati = 1  

În ceea ce privește forța de muncă necalificată, factorul de conversie este aproximat prin 
intermediul salariului contabil, inferior celui „platit” de proiect; aceasta este o modalitate de a lua în 
considerare faptul că, în condițiile existenței somajului, salariile actuale depașesc costul de 
oportunitate al forței de muncă.  

Avand în vedere faptul ca ajutorul de somaj reprezintă 75% din salariul minim pe economie, 
putem stabili factorul de corecție la valoarea rezonabila de 0,8: 

FC forța de muncă necalificată = 0,8 

FC total forță de muncă = 0,90 (pentru cheltuielile investitionale), respectiv 0,96 (pentru 
cheltuielile operaționale), întrucat ponderea lucrătorilor necalificați este diferită. 

 

Factorul de conversie pentru energia electrică: avand în vedere faptul ca nivelul accizei 
pentru electricitatea utilizată în scop comercial este de 0,26 euro/MWh la un total de aprox. 90 
euro/MWh, factorul de conversie utilizat va fi: 

FC electricitate = 0.9971 = 1  

 

Factorul de conversie pentru cursul de schimb valutar 

Luând în considerare recenta integrare a țării noastre în Uniunea Europeana, precum și trendul 
actual al cursului de schimb RON/EUR, nu considerăm ca piața valutară este distorsionată și, prin 
urmare, nu este necesară ajustarea componentei de curs valutar. 
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Factorul de conversie pentru profit 

Factorul de conversie pentru profit este 0, întrucat nu presupune un consum de resurse, ci doar 
un transfer de surplus. 

 

Corectiile fiscale și „preturile umbra” 

Conform metodologiei prezentate anterior, costurile investiționale și cele operaționale vor fi 
ajustate, astfel încât să se excludă contribuțiile și taxele aferente salariilor, precum și imperfecțiunile 
pietei.  

Rezultatele acestor corecții sunt prezentate în tabelul urmator: 

Tabel: Corecții fiscale și preturi umbră pentru cheltuielile investiționale și operaționale ale proiectului  

Indicator An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Costuri incrementale cu corecții fiscale 
 

Costuri operaționale, dintre care: 4,628,417.07 4,862,661.57 5,108,964.55 5,369,165.28 5,716,739.73 

forța de muncă 4,433,472.00 4,664,012.54 4,906,541.20 5,161,681.34 5,430,088.77 

profit 694,262.56 729,399.24 766,344.68 805,374.79 857,510.96 

Costuri investiționale, dintre care: 
     

forța de muncă 
     

profit 
     

Prețuri umbră 
 

Costuri operaționale, dintre care: 
     

forța de muncă (FC = 0,96) 4,256,133.12 4,477,452.04 4,710,279.55 4,955,214.08 5,212,885.22 

profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 

Costuri investiționale, dintre care: 
     

forta de muncă (FC = 0,90) 
     

profit (FC = 0) 
     

Costuri finale ajustate 
 

Costuri operaționale 3,756,815.63 3,946,701.83 4,146,358.22 4,357,323.23 4,642,025.22 

Costuri investiționale 
     

Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date 

Indicator An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 

Costuri incrementale cu corecții fiscale 
 

Costuri operaționale, dintre care: 5,929,379.09 6,231,199.03 6,548,570.44 6,958,330.42 7,233,231.58 

forța de muncă 5,712,453.38 6,009,500.96 6,321,995.01 6,650,738.75 6,996,577.17 

profit 889,406.86 934,679.85 982,285.57 1,043,749.56 1,084,984.74 

Costuri investiționale, dintre care: 
     

forța de muncă 
     

profit 
     

Prețuri umbră 
 

Costuri operaționale, dintre care: 
     

forța de muncă (FC = 0,96) 5,483,955.25 5,769,120.92 6,069,115.21 6,384,709.20 6,716,714.08 

profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 

Costuri investiționale, dintre care: 
     

forța de muncă (FC = 0,90) 
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profit (FC = 0) 
     

Costuri finale ajustate 
 

Costuri operaționale 4,811,474.09 5,056,139.14 5,313,405.07 5,648,551.30 5,868,383.75 

Costuri investiționale 
     

 

Costuri economice și beneficii 

După cum am menționat, beneficiile/costurile economice luate în calcul pentru analiza cost-
beneficiu sunt urmatoarele: 

 beneficiile economice principale constau în valoarea adaugată creată la nivelul economiei, 
precum și beneficiile generate de scăderea ratei somajului prin crearea de noi locuri de muncă. 

 costurile economice ce se produc pe perioada lucrărilor de construcții s-au considerat a fi 
compensate de beneficiile rezultate din crearea de locuri de muncă temporare. 

În vederea evaluării monetare a beneficiilor, s-a procedat astfel: 

 beneficiile economice: acestea au fost estimate în medie, pentru fiecare beneficiar. 

 valoarea: acesta a fost evaluata la 12,68 €/h, la nivelul anului 2014, avand o elasticitate 
de 0,7 față de creșterea reală a PIB (valoarea calculată la nivelul anului 2018 va fi de 21,97 
€/h); pentru perioada 2012-2020, se vor utiliza estimările publicate de către Comisia Națională 
de Prognoză3, în timp ce pentru perioada ulterioară se va proceda la extrapolarea trendului. 

 

Tabel: Evaluarea beneficiilor economice induse de proiectul propus 

Indicator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valoarea beneficiilor 
economice (ron) 14.97 15.30 15.64 15.98 16.33 16.69 

Beneficiari 98,319.86 98,319.86 98,319.86 98,319.86 98,319.86 98,319.86 

Total 6,867,644.05 1,504,228.94 1,537,321.97 1,571,143.06 1,605,708.20 1,641,033.78 

Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date 

Rezultatele analizei Cost Beneficiu (economice) 

Avand în vedere toate efectele evaluate până în acest moment, putem efectua acum analiza 
cost-beneficiu, pentru a cuantifica astfel valoarea actualizata socio-economica a propiectului propus. 

Rezultatele analizei sunt prezentate în tabelul urmator: 

Inficatori de Performanță economica ron 

 
Indicator Valoare 

 Valoare Beneficii 14,727,080.00 

 Valuarea actualizată neta economică (VANE) 15,668,543.13 

 Rata interna de rentabilitate economica (RIRE) 22 % 

 

Tabel: Analiza Cost Beneficiu a proiectului propus – principalii indicatori economici 
Sursa: Estimări efectuate de către Consultant, procesare date 
 

                                                           
3
 Prognoza de primavară pe termen lung – Proiecția principalilor indicatori macroeconomici până în anul 2020. 
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Analiza de mai sus subliniază în mod clar necesitatea socio-economică a implementării 
proiectului propus, în special dacă luam în considerare faptul ca ipotezele de lucru au fost astfel 
formulate încât să se excludă orice supra-evaluare. 

„Averea” socio-economica creată prin acest proiect (VANE) este pozitivă, iar rata de 

rentabilitate depașește costul capitalurilor utilizate.  

ANALIZA COST-EFICACITATE 

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizării eficiente a 

resurselor de investiții în sectoare în care beneficiile sunt dificil de exprimat monetar (să li se 

confere o valoare). 

Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale căror beneficii sunt foarte dificil, dacă nu 

imposibil, de evaluat în termeni monetari, în timp ce costurile pot fi estimate cu mai multă siguranță. 

Pentru infrastructura socială beneficiile sunt foarte dificil de estimat, în termeni monetari. Ele sunt, 

în general, referitoare la bunastarea grupurilor țintă. 

 

Opțiunile, asa cum au fost definite și analizate în prima parte a studiului sunt: 

Variante de scenarii de intervenție: 

 Varianta 1 – Se propune realizarea unor investiții minime, pentru conservarea și 

restaurarea obiectivelor sitului arheologic aflate în pericol iminent de prabușire, alunecare sau 

într-o stare de degradare foarte avansată. Se propune realizarea unor lucrări minime de 

punere în valoare a sitului prin repararea și întreținerea traseelor existente. 

 Varianta 2 – Este reprezentată de realizarea de lucrări de conservare – restaurare, 

dezvoltarea infrastructurii de vizitare a sitului, dezvoltarea infrastructurii de cercetare, asigurarea 

infrastructurii de administrare a sitului și propune realizarea suplimentară, față de prima soluție, 

a unor lucrări ample, menite să îmbunatățească infrastructura de cercetare și administrare a 

sitului, a unor lucrări extinse de restaurare și conservare a tuturor obiectivelor sitului. 

Sunt propuse de asemenea intervenții hidrotehnice și geotehnice pentru scurgerea controlată 

a apelor pluviale, pentru stoparea eroziunii solului precum și a alunecărilor de teren 

înregistrate în zona estica a Zonei sacre. 

Prin acest scenariu se doreste totodata creșterea gradului de vizitare și de întelegere a sitului. 
 

Pentru fiecare dintre cele doua scenarii s-au calculat beneficiile de natură socială, tehnică și 
financiară, acestea fiind așa cum am precizat anterior în general, referitoare la bunăstarea 
grupurilor țintă, acestea fiind luate în calcul la alegerea variantei de investiție.  
În acest capitol am analizat cele doua scenarii din punct de vedere monetar, pentru a putea analiza 
dacă rezultatele analizei cost-eficacitate sunt conforme cu analiza optiunilor și rezultatul este același. 
 

În acest sens am calculat ACE, definind raportul ACE sub formă de costuri pentru o persoană 
din grupul-țintă, folosind CUD (Costul Unitar Dinamic) pentru calcularea raportului ACE, costul per 
persoana ar putea fi cel mai bun indice pentru compararea proiectelor sau opțiunilor alternative 
pentru același proiect. 
 

Costurile investitionale: 

Varianta Ron Sursa 

Varianta 1 101.177.044,01 ron Devizul general al investiției și experiența în domeniu a proiectantului 

Varianta 2 148.789.770,61 ron Devizul general al investiției și experiența în domeniu a proiectantului 
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Costurile operaționale pentru fiecare opțiune analizată în parte includ costuri cu personalul, cu 
întreținerea și mentenanța, cu consumurile de utilități etc. 
 
Grupul-țintă 
 
Pentru Opțiunea 1 grupul țintă este alcătuit din întreaga populație a Judetului Hunedoara, precum 
și de locuitorii din împrejurimi și la nivel național. 
 
Pentru Opțiunea 2 grupul țintă este alcătuit din întreaga populație a Județului Hunedoara, precum 
și de locuitorii din împrejurimi și la nivel național. 
 
Rezultatele calculate ale analizei cost eficacitate sunt: 

 
VAN costuri totale VAN grup țintă Raportul ACE 

Optiunea 1 _ Varianta 1 337,986,036.53 56,529.43 5,978.94 

Optiunea 2 _ Varianta 2 304,352,739.57 56,529.43 5,383.97 

 
 

Și în acest caz, Varianta 2 – Realizarea de lucrări de conservare – restaurare, dezvoltarea 

infrastructurii de vizitare a sitului, dezvoltarea infrastructurii de cercetare, asigurarea 

infrastructurii de administrare a sitului și propune realizarea suplimentară, față de prima 

soluție, a unor lucrări ample, menite sa imbunatateasca infrastructura de cercetare și 

administrare a sitului, a unor lucrări extinse de restaurare și conservare a tuturor 

obiectivelor sitului. 

Sunt propuse de asemenea interventii hidrotehnice și geotehnice pentru scurgerea 

controlata a apelor pluviale, pentru stoparea eroziunii solului precum și a alunecarilor de 

teren inregistrate în zona estica a Zonei sacre, presupunand un cost mai mic per persoana din 

grupul țintă, este cea recomandată. 

FACTORI DE RISC 

Analiza de senzitivitate are drept scop evaluarea efectului indus de schimbarea fiecarei variabile 
cheie în parte asupra rezultatului final (indicatorii economici), în timp ce analiza de risc (Simularea 
Monte Carlo) evaluează efectul indus de modificarea concomitentă a tuturor variabilelor cheie, cu 
luarea în considerare a distribuției probabilităților. 

 

Riscuri asumate 

Principalele riscuri ce pot interveni în derularea proiectului sunt: 

Riscuri interne 

Riscurile interne sunt acele riscuri direct legate de proiect și care pot aparea în timpul și/sau ulterior 
fazei de implementare:  

 Riscuri tehnice: 

- executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrările de construcții;  
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- nerespectarea graficului de execuție; 

- nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/ subcontractanți; 

- decoperirea unor ruine/artefacte arheologice care să modifice soluția prezentată în 
DALI sau să întârzie efectuarea unor lucrări; 

 riscuri de mediu: 

- poluarea factorilor de mediu, pe durata lucrărilor de construcții; 

- producerea unor fenomente fortuite cauzate de factori de mediu (alunecări de teren, 
inundări ale teraselor, prăbușiri ale unor copaci peste elementele construite). 

 riscuri financiare: 

- valoare subdimensionată a lucrărilor de execuție și de întreținere și/sau apariția 
unor cheltuieli neprevăzute; 

- lipsa capacității financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaționale 
și/sau investiționale; 

- imposibilitatea finanțării unitare a întregii lucrări. 

 riscuri instituționale: 

- organizarea deficitară a fluxului informațional între diferitele entități implicate în 
implementarea proiectului;  

 riscuri legale: 

- nu este cazul (sunt riscuri de tip extern). 

 

Riscuri externe 

Riscurile externe sunt acele riscuri aflate în stransă legatură cu mediul socio-economic și cel 
politic, precum și cu condițiile de mediu, avand o influență considerabilă asupra proiectului propus: 

 riscuri tehnice: 

- deteriorarea infrastructurii cauzată de o întreținere și/sau exploatare 
necorespunzatoare; 

 riscuri de mediu: 

- deteriorarea obiectului de investiție cauzată de calamități (ex: seism, alunecări de 
teren, incendii de vegetație); 

- imposibilitatea realizării în timpul estimat a unor lucrări de construcții cauzate de 
factori de mediu (fenomene meteorologice extreme). 

 riscuri financiare: 

- scăderea numărului de beneficiari sub valoarea prognozată; 

- creșterea inflației și/sau deprecierea monedei naționale; 

- creșterea prețurilor la materiile prime și energie; 

- creșterea costurilor forței de muncă. 

 riscuri instituționale: 
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- nefuncționalitatea aranjamentelor instituționale pentru exploatarea și întreținerea 
corespunzatoare a investiției. 

 riscuri legale: 

- modificări legislative în domeniul administrației publice care pot afecta și 
reorganiza activitatea consiliilor locale. Restructurarea unor compartimente, 
modificarea sarcinilor și atributiilor personalului etc.; 

- potentiale modificări ale prescripțiilor tehnice (legate de soluția tehnică etc) și 
standardelor de calitate. 

În timp ce riscurile interne pot fi atenuate/prevenite prin intermediul măsurilor de natură 
administrativă – cum ar fi: selectarea adecvată a companiei de construcții, întocmirea unor 
contracte clare și stricte, selectarea unor arhitecți, restauratori, ingineri, cu experiență în domeniu și 
cu o reputatie excelentă etc. – riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cât ele se 
produc independent de acțiunile întreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte 
entitați implicate.  

Avand în vedere aceste aspecte, am optat în favoarea estimării impactului celor mai 
reprezentative riscuri – în cadrul subcapitolului următor – pentru a putea evalua astfel viabilitatea 
proiectului din punct de vedere socio-economic, indiferent de producerea acestor riscuri. 

 

ANALIZA DE SENZITIVITATE 

Pentru fiecare din variabilele cheie (costurile investiționale, costurile de operare și întreținere, 
numar de beneficiari4) analiza de senzitivitate va evalua performanțele financiare ale proiectului în 
conditiile unei variatii de +/- 1%.  

Rezultatele obținute sunt centralizate în tabelul urmator: 

Tabel: Analiza de senzitivitate – principalii indicatori economici  

Scenariul Optimist Neutru/Așteptat Pesimist 
Optimist  

(Δ%) 
Neutru/ 

Asteptat (Δ%) 
Pesimist  

(Δ%) 

Variatia numarului de beneficiari    

VAN 16,898,523.77 15,668,543.13 14,438,562.49 7.85% 0.00% -7.85% 

RIR 22.27% 22.00% 21.73% 1.24% 0.00% -1.24% 

       

Variatia costurilor investitionale    

VAN 14,911,752.50 15,668,543.13 16,425,333.76 4.83% 0.00% -4.83% 

RIR 21.72% 22.00% 22.28% 1.27% 0.00% -1.27% 

       

Variatia costurilor de operare și intretinere    

VAN 15,317,567.76 15,668,543.13 16,019,518.50 2.24% 0.00% -2.24% 

RIR 21.88% 22.00% 22.12% 0.56% 0.00% -0.56% 

       

Sursa: Calcule efectuate de catre Consultant 

 

Din tabelul anterior, putem observa faptul că impactul cel mai puternic asupra indicatorilor 
financiari îl are variația numărului de beneficiari, întrucât aceasta afectează în mod direct beneficiile. 
                                                           
4
 Variația numărului de beneficiari influentează direct mărimea beneficiilor economice. 
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Întrucât cheltuielile investiționale sunt concentrate în primii ani ai perioadei de analiză, impactul lor 
asupra ratei de rentabilitate este de asemenea unul semnificativ.  

Pentru a putea avea o imagine mai bună asupra intervalelor în care pot varia principalii 
indicatori financiari ai proiectului, asupra probabilității ca acești indicatori să atingă valori negative 
sau sub un anumit prag, analiza de senzitivitate trebuie completată prin analiza de risc. 

 

ANALIZA DE RISC 

Pentru fiecare din variabilele cheie (numar de beneficiari, costuri investiționale, cheltuieli 
operaționale) analiza de risc va lua în calcul o variație cu efect negativ cuprinsă în intervalul 0-15%, 
i.e. creșterea cu 0-15% a costurilor investiționale și a cheltuielilor, reducerea cu 0-15% a 
beneficiilor. 

Metoda folosita pentru calcularea efectelor variațiilor de mai sus este Simularea Monte Carlo, ale 
cărei rezultate – VAN, RIR și B/C – au fost calculate pentru 500 de scenarii. 

Principalii indicatori calculați pe baza rezultatelor furnizate de către Simularea Monte Carlo sunt 
următorii: 

 

Abaterea medie pătratică (deviația standard): un indicator statistic care ne arată cu cât ar putea 
devia de la valorile normale așteptate indicatorii VAN, RIR și B/C.  

În urma simulării unui numar de 500 scenarii „pesimiste”, au fost obținute următoarele rezultate 
sintetice: 

 

Tabel: Principalii indicatori economici ai proiectului – analiza de senzitivitate (simulare Monte Carlo pentru 500 scenarii) 

Indicator VAN RIR B/C 

Media 15.668.543,13 7,85% 2,19 

Dev standard (σ) 652.429,84 0,78% 0,46 

Sursa: Calcule efectuate de catre Consultant 
 

Prin urmare, acum putem afirma faptul că indicatorii economici vor fi satisfăcători indiferent 
de evoluția pesimistă a variabilelor cheie (beneficii economice, cheltuieli de operare și întreținere, 
costuri investiționale). Într-o exprimare și mai simplă, orice variații negative s-ar produce în intervalul 
0-15%, cea mai mică valoare posibilă a VAN va fi tot pozitivă, iar RIR va fi în continuare mai mare 
decat costul de oportunitate al capitalului.  

Value at Risk (VaR – valoarea la risc): un indicator statistic care estimează pierderea maximă 
posibilă, pentru un interval de încredere ales, în cazul nostru 95%. 

Ultimul indicator pe care l-am ales pentru evaluarea „reacției” pe care o poate avea proiectul în 
contextul unor conditii socio-economice și politice nefavorabile este Value-at-Risk (valoarea la risc): 

Tabel: Valoarea-la-risc (VaR) a principalillor indicatori economici ai proiectului – pe baza rezultatelor simularii Monte 
Carlo (500 scenarii) 

 VAN RIR 

Dev standard (σ) 652.429,84 0,78% 

VaR (95% incredere) -1.482.946 -1,169% 

Sursa: Calcule efectuate de catre Consultant 
 






