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5.5. Sustenabilitatea realizării investiției; 

Având in vedere premisele explicitate în  situația actuală, precum şi  oportunitatea  finanțării 
investiției propuse, s-a avansat direct întocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie,  
studiul geotehnic şi documentația topografică pentru aceasta fază, beneficiarul întocmind tema de 
proiectare,  necesitatea si oportunitatea investiției fiind detaliate în  scenariile prezentate mai departe. 

Scopul proiectului este creșterea sigurantei pacientilor , asigurarea stabilității construcției, 
asigurarea confortului interior şi respectarea normativelor si standardelor in vigoare. 

Renovarea instalatilor electrice  are o anumită oportunitate publică, oferind servicii medicale 
pentru locuitorii judetului Hunedoara inclusiv locuitori ai municipiului Bradsi a comunelor invecinate, 
cit si populatiei din judetele limitrofe - Arad, Timis, Mehedinti, Caras-Severin, Gorj si Alba. 

 
 Clădirea se încadrează în planul de urbanism şi amenajare a teritoriului, fiind în ton cu 

sistemul arhitectural al celorlalte clădiri din zonă. 
 

5.6. Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție; 
 
 
  Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 

scenariului de referinţă 

 b) Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, 

inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;  

            c) Analiza financiară,sustenabilitatea financiară 

            d) Analiza economică, analiza cost-eficacitate 

            e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

a.) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 
scenariului de referinţă 

Perioada de referinţă se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni 
în cadrul analizei. Previziunile vor fi realizate pentru o perioadă apropiată de viaţă economică a 
investiţiei, dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu şi 
lung al acesteia. 

Orizonturile de timp de referinţă, formulate în conformitate cu profilul fiecărui sector în parte, 
sunt prezentate în continuare. 

Calendarul de analiză a proiectelor de infrastructură: 

 

Sector Orizont de timp (ani) 

Căi ferate 30 

Drumuri 25-30 
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Porturi şi aeroporturi 25 

Transport urban 25-30 

Alimentare cu apă 30 

Managementul deşeurilor 25-30 

Energie 15-25 

Broadband 15-20 

Cercetare şi inovare 15-25 

Infrastructură de afaceri 10-15 

Alte sectoare 10-15 

 

Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare şi a celei economice este de 15 de ani. 

 

b.) Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, 
inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung 

 

Scopul proiectului este creșterea sigurantei pacientilor, asigurarea stabilității construcției, asigurarea 
confortului interior şi respectarea normativelor si standardelor in vigoare. 

Renovarea instalatilor electrice  are o anumită oportunitate publică, oferind servicii medicale pentru 
locuitorii judetului Hunedoara inclusiv locuitori ai municipiului Brad si a comunelor invecinate, cit si 
populatiei din judetele limitrofe - Arad, Timis, Mehedinti, Caras-Severin, Gorj si Alba. 

c.) Analiza financiară, sustenabilitatea financiară 

Analiza financiară are ca obiectiv principal să previzioneze şi să analizeze fluxurile de numerar 
generate de proiect, dar şi să calculeze indicatorii de performanţă financiară ai proiectului. În acest 
sens a fost elaborat un model financiar în cadrul căruia s-au realizat estimări ale veniturilor şi costurilor 
investiţiei. A fost estimat necesarul de finanţare al investiţiei şi s-a evaluat sustenabilitatea şi 
profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de 
analiză.  

A fost utilizată proiecţia fluxurilor de numerar – metoda directă:  ţinând cont de următoarele 
precizări: 

 Proiecţia s-a realizat în corelaţie cu următoarele: graficul de eşalonare a investiţiei, veniturile 
încasabile şi cheltuielile plătibile, tinând cont de duratele medii de încasare, respectiv de plata 
aferente. Nu s-a luat în calcul plata TVA, deoarece pentru beneficiar aceasta reprezintă 
cheltuială. 

Rezultatele modelului financiar se concretizează în calculul şi analiza următorilor indicatori pe  baza 
cărora a fost evaluată performanţa financiară şi sustenabilitatea proiectului: 
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1. Valoarea actualizată netă indică valoarea actuală, la momentul 0, a implementării unui proiect ce 
va genera în viitor diverse fluxuri de venituri şi cheltuieli: 

 Valoarea actualizată neta (VAN) se va calcula după urmatoarea formula: 

 

 

        

în care: 

       VAN – valoarea actualizată  netă; 

       Fdi – fluxul de lichidităţi disponibile in anul i; 

       Vr – valoarea reziduală; 

       Ra – rata de actualizare; 

       n – durata de viaţă economică  a proiectului. 

Valoarea Actualizată Netă (VAN) este un inidcator de eficienţă a investiţiei, caracterizând în valoare 
absolută aportul de avantaj economic al unui proiect. Indicatorul se calculează ca sumă a tuturor 
fluxurilor de numerar actualizate la o rată adecvată ce reflectă riscul pe care şi-l asumă investitorul 
când alege să demareze proiectul respectiv. Astfel, indicatorul realizează compararea între fluxul de 
numerar total degajat pe durata de viaţă economică a unui proiect şi efortul investiţional total, 
exprimate în valoare actuală. 

2. Rata internă de rentabilitate 
  Rata internă de rentabilitate (RIR)- reprezintă rata de actualizare la care valoarea 

actualizată netă =0. O rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile. 
  Rata internă de rentabilitate s-a calculat prin actualizarea fluxurilor de lichidităţi 

disponibile, utilizând programul Excel din pachetul Microsoft Office utilizând funcţia 
financiara IRR(). Microsoft Excel utilizează o tehnică iterativă pentru calculul funcției IRR. 
Începând de la valoarea guess, IRR ciclează prin calcule până la o precizie a rezultatului de 
0,00001 procente. 

 Astfel RIR exprimă capacitatea obiectivului de investiţii de a genera profit pe întreaga durată 
eficienţă de funcţionare. 

 

3. Raportul beneficiu/cost (Rc/b c) compară valoarea actualizată a beneficiilor viitoare cu valoarea 
actualizată a costurilor viitoare.  RBC>O indică faptul că proiectul este profitabil. 
 

4. Fluxul de numerar cumulat- prezintă suma cumulată a fluxurilor financiare nete generate de 
proiect. Pentru ca un proiect să nu intre in blocaj financiar, este necesar ca fluxul de numerar cumulat 
să fie mai mare sau egal cu 0 pe fiecare an al analizei. 

 



 

„CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENTILOR ÎN SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD” 

 

Rata de actualizare - rata de actualizare, după modelul în care a fost impuse de practica proiectelor 
de finanţare europeană, reflectă perspectiva comunităţii vizate de proiect asupra modului în care 
beneficiile viitoare sunt apreciate cu cele prezente. 

 
În M.Of. nr. 1321 din data de 31 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul comun al preşedintelui 
Agenţiei Naționale pentru Achiziții Publice și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și În 
M.Of. nr. 1258 din data de 31 decembrie 2021 a fost publicat Ordinul comun al preşedintelui 

Agenţiei Naționale pentru Achiziții Publice și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și 

Prognoza nr. 1.837/170/2021 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea 

contractelor de achiziție publică în anul 2022. Rata care se utilizează pentru calcularea costurilor pe 
ciclul de viață al achiziției în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție 

publică/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire “costul cel mai scăzut” în anul 2022 este 
de 5,6 %, rată care s-a utilizat și în prezenta analiză. 

 

Investiţia totală de capital în varianta aleasă din punct de vederea tehnic este de: 

  

 

 

 

Scenariul 1-recomandat 

Investiţia totală de capital în aceasta varianta este de 2.475.347 lei + TVA. 

Estimarea veniturilor și cheltuielior s-a făcut după cum urmează: 

Venituri din exploatare 

Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii publice urbane. Necesitatea acestui proiect este 
justificata de caracteristicile zonei,de situatiei infrastructurii publice, de nevoile grupurilor tinta, a 
indeplinirii obiectivelor strategice. In acest context, implementarea acestui proiect va raspunde 
problemelor de coeziune sociala si interactiune umana  in acest areal. 

Avand in vedere ca proiectul are ca obiectiv rezolvarea unor probleme sociale nu se obtin venituri din 
realizarea acestuia. Proiectul nu este generator de venituri, veniturile fiind obtinute in majoritate din 
alocari bugetare.  

Cheltuielile sunt reevaluate in conformitate cu coeficientul dinamic de crestere anuala de 3%. 

Cheltuieli din exploatare 

Cheltuielile anuale in suma de 15.839.440 lei, sunt compuse din: 

 - cheltuieli de personal aferent celor 125 posturi, in suma anuala de 11.269.800 lei 

 - cheltuieli cu bunuri si servicii in suma anuala de 1.597.950 lei, din care: 

Investiţia de capital totală Anul 0 

Lei fara TVA 2.475.347 lei 
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   -  incalzit, iluminat: 501.700 lei/an 

   - apa, canal, salubritate: 76.100 lei/an 

   - materiale pentru curatenie: 88.800 lei/an 

   - carburanti, lubrifianti: 12.850 lei/an 

   - piese de schimb: 41.600 lei/an 

   - posta, telecomunicatii, internet: 55.650 lei/an 

   - altele: 821.250 lei 

 - cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare: 1.021.500 lei/an 

 - alte cheltuieli: 1.950.190 lei/an (pregatire profesioanal, lenjerie, uniforme,materiale de 
laborator, etc.) 

 

Valoarea Reziduala  

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare, care 
tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza. Valoarea 
reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a 
proiectului, respectiv anul de analiza 15. În acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor 
componente ale investiţiei, în funcţie de durata de viaţă a fiecărei componente, aceasta  fiind de 
950.000 lei. 

 

Indicatorii investiţiei: 
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Indicatori financiari ai proiectului raportaţi la investiţia totală pentru proiect in cazul 

scenariului 1- recomandat- în urma realizării analizei, rezultă astfel: 

Nr.crt Denumire indicator Valoare Explicaţii şi propuneri 

1 

Rata internă de 
rentabilitate financiară 
a investiţiei (RIR) -6.14% 

Rata este mai mică de 5.6%, deci nu se 
poate susţine singur. Necesită finanţare din 
fonduri. 

2 

 

Valoarea financiară 
actualizată netă a 
investitiei (VAN) 

 

 

-1.940.431 lei 

 

Valoarea este negativă arătând că proiectul 
nu este fezabil din punct de vedere financiar. 
Necesită finanţare din fonduri. 

3 
Raportul beneficiu-
cost (R b/c) 1,0001 

 

 

Scenariul 2-nerecomandat 

Investiţia totală de capital în aceasta varianta este de 1.483.379 lei + TVA. 

Estimarea veniturilor și cheltuielior s-a făcut după cum urmează: 

 

Venituri din exploatare 

Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii publice urbane. Necesitatea acestui proiect este 
justificata de caracteristicile zonei,de situatiei infrastructurii publice, de nevoile grupurilor tinta, a 
indeplinirii obiectivelor strategice. In acest context, implementarea acestui proiect va raspunde 
problemelor de coeziune sociala si interactiune umana  in acest areal. 

Avand in vedere ca proiectul are ca obiectiv rezolvarea unor probleme sociale nu se obtin venituri din 
realizarea acestuia. Proiectul nu este generator de venituri, veniturile fiind obtinute in majoritate din 
alocari bugetare.  

Cheltuielile sunt reevaluate in conformitate cu coeficientul dinamic de crestere anuala de 3%. 
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Cheltuieli din exploatare 

Cheltuielile anuale in suma de 15.839.440 lei, sunt compuse din: 

 - cheltuieli de personal aferent celor 125 posturi, in suma anuala de 11.269.800 lei 

 - cheltuieli cu bunuri si servicii in suma anuala de 1.597.950 lei, din care: 

   -  incalzit, iluminat: 501.700 lei/an 

   - apa, canal, salubritate: 76.100 lei/an 

   - materiale pentru curatenie: 88.800 lei/an 

   - carburanti, lubrifianti: 12.850 lei/an 

   - piese de schimb: 41.600 lei/an 

   - posta, telecomunicatii, internet: 55.650 lei/an 

   - altele: 821.250 lei 

 - cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare: 1.021.500 lei/an 

 - alte cheltuieli: 1.950.190 lei/an (pregatire profesioanal, lenjerie, uniforme,materiale de 
laborator, etc.) 

Valoarea Reziduala  

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare, care 
tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza. Valoarea 
reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a 
proiectului, respectiv anul de analiza 15. În acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor 
componente ale investiţiei, în funcţie de durata de viaţă a fiecărei componente, aceasta  fiind de 
450.000 lei. 

Indicatorii investiţiei: 
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Indicatori financiari ai proiectului raportaţi la investiţia totală pentru proiect in cazul 

scenariului 2- nerecomandat- în urma realizării analizei, rezultă astfel: 

Nr.crt 
Denumire 
indicator Valoare 

Explicaţii şi propuneri 

1 

Rata internă de 
rentabilitate 
financiară a 
investiţiei (RIR) -7,55% 

Rata este mai mică de 5.6%, deci nu se poate 
susţine singur. Necesită finanţare din fonduri. 

2 

 

Valoarea 
financiară 
actualizată netă a 
investitiei (VAN) 

 

 

-1.210.165 lei 

 

Valoarea este negativă arătând că proiectul nu 
este fezabil din punct de vedere financiar. 
Necesită finanţare din fonduri. 

3 

Raportul 
beneficiu-cost (R 
b/c) 1,0001 

 

 

Analiza de senzitivitate 

 Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice şi impactul potenţial 
asupra modificării indicatorilor de performanţă financiară şi economică. 

 Indicatorii de performanţă financiară şi economică relevanţi, care se vor considera în toate 
cazurile, sunt rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei şi valoarea financiară actuală netă. 
 În cazul investiţiilor publice majore, analizele au în vedere şi rata internă a rentabilităţii 
economice. 

 Variabilele analizate, considerate ca input-uri în analiza de senzitivitate sunt: venituri şi 
costurile generate de proiect, precum şi creşterea valorii investiţiei. 

 Variabilele asupra cărora se studiază impactul variaţiei input-urilor sunt indicatorii de 
performanţă ai proiectului: 

  - rata internă de rentibilitate;  
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  - valoarea actualizată netă; 

  - raportul cost/ beneficiu; 

 În aceste condiţii s-au reproiectat fluxurile de lichidităţi nete, utilizând modelele  din tabelele 
de mai jos, in condiţiile în care se manifestă unul dintre factorii de risc prezentaţi. 

 

Scenariul 1- recomandat 

Variaţia ratei de actualizare 

Diminuarea ratei de actualizare cu -10.0% a = 5.04% VAN = -1917353 RIR = -5.52% 

Rata de actualizare modificata 5.04% 5.04% 5.04% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.952 0.906 

Indicatori  5.04% -1,917,353  -5.52% 

Abaterea relativă a parametrilor -10.00% -1.19% -10.00% 

Diminuarea ratei de actualizare cu -5.0% a = 5.32% VAN = -1929277 RIR = -5.83% 

Rata de actualizare modificata 5.32% 5.32% 5.32% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.949 0.902 

Indicatori  5.32% -1,929,277  -5.83% 

Abaterea relativă a parametrilor -5.00% -0.57% -5.00% 

Diminuarea ratei de actualizare cu -1.0% a = 5.54% VAN = -1938260 RIR = -6.08% 

Rata de actualizare modificata 5.54% 5.54% 5.54% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.947 0.898 

Indicatori  5.54% -1,938,260  -6.08% 

Abaterea relativă a parametrilor -1.00% -0.11% -1.00% 

Creşterea ratei de actualizare cu 1.0% a = 5.66% VAN = -1942574 RIR = -6.2% 

Rata de actualizare modificata 5.66% 5.66% 5.66% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.946 0.896 

Indicatori  5.66% -1,942,574  -6.20% 

Abaterea relativă a parametrilor 1.00% 0.11% 1.00% 
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Creşterea ratei de actualizare cu 5.0% a = 5.88% VAN = -1950855 RIR = -6.44% 

Rata de actualizare modificata 5.88% 5.88% 5.88% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.944 0.892 

Indicatori  5.88% -1,950,855  -6.44% 

Abaterea relativă a parametrilor 5.00% 0.54% 5.00% 

Creşterea ratei de actualizare cu 10.0% a = 6.16% VAN = -1960582 RIR = -6.75% 

Rata de actualizare modificata 6.16% 6.16% 6.16% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.942 0.887 

Indicatori  6.16% -1,960,582  -6.75% 

Abaterea relativă a parametrilor 10.00% 1.04% 10.00% 

Variaţia încasărilor operaţionale (fără modificarea valorii reziduale) 

Diminuarea încasărilor operaţionale cu -10.0% a = 5.6% VAN = -9102733 RIR = -5.52% 

Încasări operaţionale modificate  14,256,000 14,683,680 

Flux de numerar operational net modificat  -1583440 -1630943 

Flux de numerar net ajustat modificat -2,475,347 -1,583,440 -1,630,943 

Indicatori 5.60% -9,102,733  -5.52% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 369.11% -10.00% 

Diminuarea încasărilor operaţionale cu -5.0% a = 5.6% VAN = -5722211 RIR = -5.83% 

Încasări operaţionale modificate  15,048,000 15,499,440 

Flux de numerar operational net modificat  -791440 -815183 

Flux de numerar net ajustat modificat -2,475,347 -791,440 -815,183 

Indicatori 5.60% -5,722,211  -5.83% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 194.89% -5.00% 

Diminuarea încasărilor operaţionale cu -1.0% a = 5.6% VAN = -3017793 RIR = -6.08% 

Încasări operaţionale modificate  15,681,600 16,152,048 

Flux de numerar operational net modificat  -157840 -162575 

Flux de numerar net ajustat modificat -2,475,347 -157,840 -162,575 
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Indicatori 5.60% -3,017,793  -6.08% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 55.52% -1.00% 

Creşterea încasărilor operaţionale cu 1.0% a = 5.6% VAN = -1665584 RIR = -6.2% 

Încasări operaţionale modificate  15,998,400 16,478,352 

Flux de numerar operational net modificat  158960 163729 

Flux de numerar net ajustat modificat -2,475,347 158,960 163,729 

Indicatori 5.60% -1,665,584  -6.20% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -14.16% 1.00% 

Creşterea încasărilor operaţionale cu 5.0% a = 5.6% VAN = 1038834 RIR = -6.44% 

Încasări operaţionale modificate  16,632,000 17,130,960 

Flux de numerar operational net modificat  792560 816337 

Flux de numerar net ajustat modificat -2,475,347 792,560 816,337 

Indicatori 5.60% 1,038,834  -6.44% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -153.54% 5.00% 

Creşterea încasărilor operaţionale cu 10.0% a = 5.6% VAN = 4419357 RIR = -6.75% 

Încasări operaţionale modificate  17,424,000 17,946,720 

Flux de numerar operational net modificat  1584560 1632097 

Flux de numerar net ajustat modificat -2,475,347 1,584,560 1,632,097 

Indicatori 5.60% 4,419,357  -6.75% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -327.75% 10.00% 

Variaţia plăţilor operaţionale (fără modificarea valorii reziduale) 

Diminuarea plăţilor operaţionale cu -10.0% a = 5.6% VAN = 4419118 RIR = -5.52% 

Plăţi operaţionale modificate  14,255,496 14,683,161 

Flux de numerar operational net modificat  1584504 1632039 

Flux de numerar net ajustat modificat -2,475,347 1,584,504 1,632,039 

Indicatori 5.60% 4,419,118  -5.52% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -327.74% -10.00% 
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Diminuarea plăţilor operaţionale cu -5.0% a = 5.6% VAN = 1038715 RIR = -5.83% 

Plăţi operaţionale modificate  15,047,468 15,498,892 

Flux de numerar operational net modificat  792532 816308 

Flux de numerar net ajustat modificat -2,475,347 792,532 816,308 

Indicatori 5.60% 1,038,715  -5.83% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -153.53% -5.00% 

Diminuarea plăţilor operaţionale cu -1.0% a = 5.6% VAN = -1665608 RIR = -6.08% 

Plăţi operaţionale modificate  15,681,046 16,151,477 

Flux de numerar operational net modificat  158954 163723 

Flux de numerar net ajustat modificat -2,475,347 158,954 163,723 

Indicatori 5.60% -1,665,608  -6.08% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -14.16% -1.00% 

Creşterea plăţilor operaţionale cu 1.0% a = 5.6% VAN = -3017769 RIR = -6.2% 

Plăţi operaţionale modificate  15,997,834 16,477,769 

Flux de numerar operational net modificat  -157834 -162569 

Flux de numerar net ajustat modificat -2,475,347 -157,834 -162,569 

Indicatori 5.60% -3,017,769  -6.20% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 55.52% 1.00% 

Creşterea plăţilor operaţionale cu 5.0% a = 5.6% VAN = -5722091 RIR = -6.44% 

Plăţi operaţionale modificate  16,631,412 17,130,354 

Flux de numerar operational net modificat  -791412 -815154 

Flux de numerar net ajustat modificat -2,475,347 -791,412 -815,154 

Indicatori 5.60% -5,722,091  -6.44% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 194.89% 5.00% 

Creşterea plăţilor operaţionale cu 10.0% a = 5.6% VAN = -9102494 RIR = -6.75% 

Plăţi operaţionale modificate  17,423,384 17,946,086 

Flux de numerar operational net modificat  -1583384 -1630886 
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Flux de numerar net ajustat modificat -2,475,347 -1,583,384 -1,630,886 

Indicatori 5.60% -9,102,494  -6.75% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 369.10% 10.00% 

 

Scenariul 2- nerecomandat 

Variaţia ratei de actualizare 

Diminuarea ratei de actualizare cu -10.0% a = 5.04% VAN = -1200646 RIR = -6.8% 

Rata de actualizare modificata 5.04% 5.04% 5.04% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.952 0.906 

Indicatori  5.04% -1,200,646  -6.80% 

Abaterea relativă a parametrilor -10.00% -0.79% -10.00% 

Diminuarea ratei de actualizare cu -5.0% a = 5.32% VAN = -1205586 RIR = -7.18% 

Rata de actualizare modificata 5.32% 5.32% 5.32% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.949 0.902 

Indicatori  5.32% -1,205,586  -7.18% 

Abaterea relativă a parametrilor -5.00% -0.38% -5.00% 

Diminuarea ratei de actualizare cu -1.0% a = 5.54% VAN = -1209277 RIR = -7.48% 

Rata de actualizare modificata 5.54% 5.54% 5.54% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.947 0.898 

Indicatori  5.54% -1,209,277  -7.48% 

Abaterea relativă a parametrilor -1.00% -0.07% -1.00% 

Creşterea ratei de actualizare cu 1.0% a = 5.66% VAN = -1211038 RIR = -7.63% 

Rata de actualizare modificata 5.66% 5.66% 5.66% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.946 0.896 

Indicatori  5.66% -1,211,038  -7.63% 

Abaterea relativă a parametrilor 1.00% 0.07% 1.00% 

Creşterea ratei de actualizare cu 5.0% a = 5.88% VAN = -1214398 RIR = -7.93% 
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Rata de actualizare modificata 5.88% 5.88% 5.88% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.944 0.892 

Indicatori  5.88% -1,214,398  -7.93% 

Abaterea relativă a parametrilor 5.00% 0.35% 5.00% 

Creşterea ratei de actualizare cu 10.0% a = 6.16% VAN = -1218304 RIR = -8.31% 

Rata de actualizare modificata 6.16% 6.16% 6.16% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.942 0.887 

Indicatori  6.16% -1,218,304  -8.31% 

Abaterea relativă a parametrilor 10.00% 0.67% 10.00% 

Variaţia încasărilor operaţionale (fără modificarea valorii reziduale) 

Diminuarea încasărilor operaţionale cu -10.0% a = 5.6% VAN = -8163370 RIR = -6.8% 

Încasări operaţionale modificate  14,256,000 14,683,680 

Flux de numerar operational net modificat  -1583440 -1630943 

Flux de numerar net ajustat modificat -1,483,379 -1,583,440 -1,630,943 

Indicatori 5.60% -8,163,370  -6.80% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 574.57% -10.00% 

Diminuarea încasărilor operaţionale cu -5.0% a = 5.6% VAN = -4782847 RIR = -7.18% 

Încasări operaţionale modificate  15,048,000 15,499,440 

Flux de numerar operational net modificat  -791440 -815183 

Flux de numerar net ajustat modificat -1,483,379 -791,440 -815,183 

Indicatori 5.60% -4,782,847  -7.18% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 295.22% -5.00% 

Diminuarea încasărilor operaţionale cu -1.0% a = 5.6% VAN = -2078429 RIR = -7.48% 

Încasări operaţionale modificate  15,681,600 16,152,048 

Flux de numerar operational net modificat  -157840 -162575 

Flux de numerar net ajustat modificat -1,483,379 -157,840 -162,575 

Indicatori 5.60% -2,078,429  -7.48% 
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Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 71.75% -1.00% 

Creşterea încasărilor operaţionale cu 1.0% a = 5.6% VAN = -726220 RIR = -7.63% 

Încasări operaţionale modificate  15,998,400 16,478,352 

Flux de numerar operational net modificat  158960 163729 

Flux de numerar net ajustat modificat -1,483,379 158,960 163,729 

Indicatori 5.60% -726,220  -7.63% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -39.99% 1.00% 

Creşterea încasărilor operaţionale cu 5.0% a = 5.6% VAN = 1978198 RIR = -7.93% 

Încasări operaţionale modificate  16,632,000 17,130,960 

Flux de numerar operational net modificat  792560 816337 

Flux de numerar net ajustat modificat -1,483,379 792,560 816,337 

Indicatori 5.60% 1,978,198  -7.93% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -263.47% 5.00% 

Creşterea încasărilor operaţionale cu 10.0% a = 5.6% VAN = 5358720 RIR = -8.31% 

Încasări operaţionale modificate  17,424,000 17,946,720 

Flux de numerar operational net modificat  1584560 1632097 

Flux de numerar net ajustat modificat -1,483,379 1,584,560 1,632,097 

Indicatori 5.60% 5,358,720  -8.31% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -542.81% 10.00% 

Variaţia plăţilor operaţionale (fără modificarea valorii reziduale) 

Diminuarea plăţilor operaţionale cu -10.0% a = 5.6% VAN = 5358481 RIR = -6.8% 

Plăţi operaţionale modificate  14,255,496 14,683,161 

Flux de numerar operational net modificat  1584504 1632039 

Flux de numerar net ajustat modificat -1,483,379 1,584,504 1,632,039 

Indicatori 5.60% 5,358,481  -6.80% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -542.79% -10.00% 

Diminuarea plăţilor operaţionale cu -5.0% a = 5.6% VAN = 1978078 RIR = -7.18% 



 

„CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENTILOR ÎN SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD” 

 

Plăţi operaţionale modificate  15,047,468 15,498,892 

Flux de numerar operational net modificat  792532 816308 

Flux de numerar net ajustat modificat -1,483,379 792,532 816,308 

Indicatori 5.60% 1,978,078  -7.18% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -263.46% -5.00% 

Diminuarea plăţilor operaţionale cu -1.0% a = 5.6% VAN = -726244 RIR = -7.48% 

Plăţi operaţionale modificate  15,681,046 16,151,477 

Flux de numerar operational net modificat  158954 163723 

Flux de numerar net ajustat modificat -1,483,379 158,954 163,723 

Indicatori 5.60% -726,244  -7.48% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% -39.99% -1.00% 

Creşterea plăţilor operaţionale cu 1.0% a = 5.6% VAN = -2078405 RIR = -7.63% 

Plăţi operaţionale modificate  15,997,834 16,477,769 

Flux de numerar operational net modificat  -157834 -162569 

Flux de numerar net ajustat modificat -1,483,379 -157,834 -162,569 

Indicatori 5.60% -2,078,405  -7.63% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 71.75% 1.00% 

Creşterea plăţilor operaţionale cu 5.0% a = 5.6% VAN = -4782728 RIR = -7.93% 

Plăţi operaţionale modificate  16,631,412 17,130,354 

Flux de numerar operational net modificat  -791412 -815154 

Flux de numerar net ajustat modificat -1,483,379 -791,412 -815,154 

Indicatori 5.60% -4,782,728  -7.93% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 295.21% 5.00% 

Creşterea plăţilor operaţionale cu 10.0% a = 5.6% VAN = -8163131 RIR = -8.31% 

Plăţi operaţionale modificate  17,423,384 17,946,086 

Flux de numerar operational net modificat  -1583384 -1630886 

Flux de numerar net ajustat modificat -1,483,379 -1,583,384 -1,630,886 
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Indicatori 5.60% -8,163,131  -8.31% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 574.55% 10.00% 

 

d.) Analiza economică,  analiza cost-eficacitate. 

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contribuţie pozitivă netă 

pentru societate. Costurile proiectului economic (faţă de cel financiar) sunt măsurate din punct de 

vedere al costurilor lor de ‘resursă’ sau ‘oportunitate’; acesta reprezintă beneficiul care poate fi 

predeterminat (pierderea de oportunitate) de beneficiar prin utilizarea în proiect a resurselor 

economice limitate comparativ cu o utilizare alternativă a fondurilor în alte scopuri. 

În mod similar, beneficiile economice ale proiectului pot fi măsurate din punct de vedere al 

costurilor evitate ca rezultat al implementării proiectului, sau din punct de vedere al beneficiilor externe 

care rezultă din implementarea proiectului şi care nu sunt incluse în analiza financiară. 

Punctul de start în analiza economică este fluxul de numerar calculat pentru analiza financiară 

la care, sunt introduse două tipuri de corecţii. Aceste corecţii se reflectă în fluxurile economice de 

numerar: (i) corecţia fiscală şi conversia preţurilor (ii) monetizarea externalităţilor. 

Corecţiile fiscale sunt necesare pentru acele elemente ale preţurilor financiare care nu sunt 

legate de conţinutul costurilor de oportunitate a resurselor implicate. Din acest punct de vedere, 

corecţiile vor include deducerea taxelor indirecte (de exemplu TVA), a subvenţiilor şi transferurilor 

simple (de ex. plata la contribuţiei la asigurările sociale). În particular, costurile investiţiei pentru 

beneficiarii care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA (şi pentru care TVA-ul nu este recuperabil) 

trebuie să includă TVA-ul în analiza financiară. Aceasta, oricum, va fi exclusă din analiza economică. 

Costul cu investiţia este afectat de mai multe taxe, TVA, taxe privind avizele, taxe ISC. În ceea 

ce priveşte corecţia costurile de intretinere anuale, acestea se vor considera fara TVA. Costul de 

oportunitate al terenului. Costul de oportunitate poate fi definit ca fiind valoarea celei mai bune dintre 

şansele sacrificate. Cu alte cuvinte, el masoară cea mai mare pierdere dintre variantele sacrificate, 

considerându-se ca alegerea facută constituie „câştigul”. În cazul proiectului de faţă şansele 

sacrificate pot fi considerate: vânzarea terenului sau concesionarea acestuia. 

 Beneficii sociale: un impact pozitiv ce este înregistrat în perioada de implementare a investiţiei 

sunt locurile de munca temporare (sezoniere) create de antreprenor.  

Beneficii de mediu: un impact pozitiv ce este înregistrat de curăţarea terenului. 

Beneficii economice: cel mai relevant beneficiu economic estimat în urma implementării proiectului 

este creşterea valorii proprietăţilor imobiliare situate în vecinătate. Cunatificarea beneficiului se face 
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cu ajutorul metodei preturilor hedonice care se bazează pe preţurile de piaţă a proprietăţilor imobiliare. 

Metoda identifică contribuţia netă a proiectului în modificarea preţului proprietăţilor imobiliare în 

vederea estimării disponibilităţii de plată marginale. Deşi impactul va fi imediat după implementarea 

proiectului pentru o modelare mai corectă a situaţiei actuale (tinând cont şi de o eventuală criză 

economică) aceste beneficii au fost impărţite în mod egal pe intervalul de 15  ani. 

 În afara distorsiunilor fiscale şi a influenţei externalităţilor, există şi alţi factori care plasează 

preţurile în afara unei pieţe competitive: existenţa unui regim de monopol, reglementările legale pe 

piaţa muncii (salariul minim de exemplu), politicile guvernamentale protecţioniste sau de 

subvenţionare. Aceste elemente de distorsionare a pieţei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra. 

Preţurile umbră trebuie să reflecte costul de oportunitate şi disponibilitatea de plată a consumatorilor 

pentru bunurile şi serviciile oferite de infrastructura respectivă. Se consideră că preţul economic se 

stabileşte astfel:  

- Pentru bunurile tangibile valorea lor economică este dată de preţul de paritate internaţională (preţul 

de import);  

- Pentru factorii de producţie (pamânt, salarii) valoarea lor economică este dată de costul lor de 

oportunitate.  

Preţurile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra preţurilor utilizate 

în analiza financiară. 

Pentru simplificarea calcului s-a folosit ca valoare a factorului de conversie standard valoarea 

medie de circa 0.8. Cercetatorii Steve Curry si John Weiss au stabilit în urma unor studii distincte din 

13 ţări în curs de dezvoltare că factorul de conversie variază între 0.59 si 0.96 cu o valoare medie de 

circa 0.80. Pentru cheltuielile recurente s-a folosit ca valoare a factorului de conversie standard pentru 

evaluarea coeficientul de 0,80. Factorul de conversie pentru forţa de munca se determină ţinând cont 

de rata de şomaj regională şi nivelul taxelor salariale. Pentru o rată de somaj de 6% şi un nivel al 

taxelor salariale plătite de angajator, factorul de conversie este de 0.64. Investiţia initiala presupune 

utilizarea în proporţie de 99% a mărfurilor din Uniunea Europeană nefiind aplicabilă o conversie 

bazată pe preţurile de import. Pornind de la aceste valori se calculează următorarele rate pentru 

costuri investiţionale. 

În urma calculelor efectuate şi prezentate, ţinând cont de elementele mai sus prezentate au 

rezultat urmatorii indicatori de analiză economică: 
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Nr.crt 

Denumire indicator (rata internă de rentabilitate 

economică) Valoare 

1 Rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei (RIR) 5,52 % 

 

2 Valoarea financiară actualizată netă a investiţiei (VAN) 

  

129.546 lei 

3 Raportul cost- beneficiu (Rc/b c) 1,18 

 

Cost - eficacitate 

Scenariul 1-recomandat 

Investiţia totală de capital în aceasta varianta este de 2.468.345 lei + TVA. 

 

Cheltuieli din exploatare 

Cheltuielile anuale in suma de 4.569.640 lei, sunt compuse din: 

  - cheltuieli cu bunuri si servicii in suma anuala de 1.597.950 lei, din care: 

   -  incalzit, iluminat: 501.700 lei/an 

   - apa, canal, salubritate: 76.100 lei/an 

   - materiale pentru curatenie: 88.800 lei/an 

   - carburanti, lubrifianti: 12.850 lei/an 

   - piese de schimb: 41.600 lei/an 

   - posta, telecomunicatii, internet: 55.650 lei/an 

   - altele: 821.250 lei 

 - cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare: 1.021.500 lei/an 

 - alte cheltuieli: 1.950.190 lei/an (pregatire profesioanal, lenjerie, uniforme,materiale de 
laborator, etc.) 

 

Valoarea Reziduala  

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare, care 
tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza. Valoarea 
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reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a 
proiectului, respectiv anul de analiza 15. În acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor 
componente ale investiţiei, în funcţie de durata de viaţă a fiecărei componente, aceasta  fiind de 
950.000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariul 2-nerecomandat 

Investiţia totală de capital în aceasta varianta este de 1.483.379 lei + TVA. 

Estimarea veniturilor și cheltuielior s-a făcut după cum urmează: 

 

Venituri din exploatare 

Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii publice urbane. Necesitatea acestui proiect este 
justificata de caracteristicile zonei,de situatiei infrastructurii publice, de nevoile grupurilor tinta, a 
indeplinirii obiectivelor strategice. In acest context, implementarea acestui proiect va raspunde 
problemelor de coeziune sociala si interactiune umana  in acest areal. 

Avand in vedere ca proiectul are ca obiectiv rezolvarea unor probleme sociale nu se obtin venituri din 
realizarea acestuia. Proiectul nu este generator de venituri, veniturile fiind obtinute in majoritate din 
alocari bugetare.  

Cheltuielile sunt reevaluate in conformitate cu coeficientul dinamic de crestere anuala de 3%. 
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Cheltuieli din exploatare 

Cheltuielile anuale in suma de 4.569.640 lei, sunt compuse din: 

  - cheltuieli cu bunuri si servicii in suma anuala de 1.597.950 lei, din care: 

   -  incalzit, iluminat: 501.700 lei/an 

   - apa, canal, salubritate: 76.100 lei/an 

   - materiale pentru curatenie: 88.800 lei/an 

   - carburanti, lubrifianti: 12.850 lei/an 

   - piese de schimb: 41.600 lei/an 

   - posta, telecomunicatii, internet: 55.650 lei/an 

   - altele: 821.250 lei 

 - cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare: 1.021.500 lei/an 

 - alte cheltuieli: 1.950.190 lei/an (pregatire profesioanal, lenjerie, uniforme,materiale de 
laborator, etc.) 

   - posta, telecomunicatii, internet: 55.650 lei/an 

 

Valoarea Reziduala  

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare, care 
tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza. Valoarea 
reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a 
proiectului, respectiv anul de analiza 15. În acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor 
componente ale investiţiei, în funcţie de durata de viaţă a fiecărei componente, aceasta  fiind de 
450.000 lei. 
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e. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

În mediul economic şi de afaceri actual, orice decizie de investiţii este puternic marcată de modificările 

imprevizibile - uneori în sens pozitiv, dar de cele mai multe ori în sens negativ – ale factorilor de mediu. 

Aceste evoluţii imprevizibile au stat în atenţia specialiştilor în domeniu mai mult sub aspectul 

impactului lor negativ asupra rentabilităţii proiectului şi au primit denumirea de risc al proiectului.  

Riscurile tehnice, care pot apărea în momentul în care prestatorul lucrărilor de demolare nu respectă 

specificaţiile din proiect. 

Riscurile financiare sunt legate de imposibilitatea beneficiarului de a susţine investiţia din fonduri 

proprii.  

Un alt risc financiar identificat, sunt costurile conexe ale proiectului care apar pe durata implementării 

şi pe care autoritatea publică locală trebuie să le suporte din bugetul propriu, care ar putea fi acoperite 

prin contractarea unui credit. 

Riscurile instituţionale vizează obţinerea diverselor autorizaţii şi acorduri pentru a putea desfăşura 

investiţia.  

Riscul de depăşire a costurilor ce apare în situaţia în care nu s-au specificat în contractul de 

execuţie sau în bugetul investiţiei actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute.  

Riscul de întârziere (depăşire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creşterea nevoii 

de finanţare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în exploatare cu 

efecte negative asupra respectării clauzelor faţă de furnizori şi de clienţi.  

Sistemul de monitorizare 

Esenţa acestuia constă în compararea permanentă a situaţiei de fapt cu planul grafic de activităţi al 

proiectului: evoluţie fizică, cheltuieli financiare, calitate. O abatere indicată de sistemul de monitorizare 

conduce la un set de decizii a managerului de proiect care vor decide dacă sunt sau nu posibile 

anumite măsuri de remediere.  

Sistemul de control  

Sistemul de control va trebui să intre repede şi eficient în acţiune atunci când sistemul de monitorizare 

indică abateri. 

Membrii echipei de proiect au următoarele atribuţii principale: 

 luarea de decizii despre măsurile corective necesare 

 autorizarea măsurilor propuse 

 implementarea schimbărilor propuse 

 adaptarea planului de referinţă care să permită ca sistemul de monitorizare să rămână eficient 

Sistemul informaţional – va susţine sistemele de control şi monitorizare, punând la dispoziţia echipei 

de proiect informaţiile pe baza cărora ea va acţiona. Pentru monitorizarea proiectului, informaţiile strict 
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necesare sunt următoarele: măsurarea evoluţiei fizice, măsurarea evoluţiei financiare, controlul 

calităţii etc.       

Ca şi concluzie generală a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele: 

 - riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, 

dar o probabilitate redusă de apariţie şi declanşare; 

 - riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare şi economice; 

 - probabilitatea de apariţie a riscurilor tehnice a fost puternic contracarată prin contractarea 

lucrărilor de proiectare cu firme de specialitate. 

Creşterea intensităţii pozitive a implicaţiilor sociale şi de mediu antrenează o creştere a ratei de 

rentabilitate economică, dar cu o amplitudine redusă. Diminuarea riscurilor cu implicaţii majore care 

se pot ivi la nivelul proiectului, precum costurile de realizare şi operare, inflaţia şi salariile nu pot fi 

influenţate de politica economică şi socială a administratorul legal al proiectului. Toate acestea sunt 

influenţate de evoluţia macroeconomică a României. 
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6. SCENARIUL / OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ 
RECOMANDATĂ. 

 
6.1. Comparația scenariilor / opțiunilor propuse; 

a) Scenariu 1 
S-a pornit de la premisa renovării întregii instalatii electrice  ce afectează direct posibilitatea 

de desfășurare a activităților medicale: 
- Se va elabora un nou proiect tehnic de execuție a instalatiilor electrice aferente 
sanatoriului; 
- Se va solicita operatorului de distributie un spor de putere pana la puterea activa 
simultan absorbita de 280 kW, inlocuirea transformatorului electric, a blocului de masura si 
protectie; 
- Se va instala o firida de distributie in incinta generatorului existent din care se va realiza 
distributia in cele doua tablouri AAR1 si AAR 2, alimentarea firidei de distributie realizanduse 
prin cele doua cabluri electric existente legate in paralel; 
- Se va achizitiona un nou grup electrogen de 300 kVA împreuna cu automatizarea 
AAR1; 
- Se vor instala cele doua tablouri electrice generale, TGD.A destinat corpului A si 
tabloul electric TGD2 destinat cladirii administrative corp B, statiei de oxigen si centralei 
termice exterioare. 
- Se vor realiza prize de pamant pe acelasi traseu cu cablurile de alimentare a tablourilor 
pentru asigurarea schemei de functionare in regim TN-S, pentru asigurarea legaturii barei de 
protectie BPE din tablourile electrice. 
- Se vor instala piese de separare la toate racordurile prizelor de pamant a tablourilor 
existente precum si la cele ce se vor proiecta si instala. 
- Se vor reproiecta si moderniza toate tablourile electrice prin inlocuire sau completare 
dupa caz; 
- Se vor inlocuii toate cablurile de alimentare a tablourile electrice generale, a tablourilor 
electrice principale si secundare din corpul A de cladire cu cabluri electrice din cupru care 
indeplinesc conditii de securitate la incendiu si de stabilitate termica in raport de sarcina. 
- Se vor proiecta si instala cabluri de alimentare noi trifazate din cupru pentru 
alimentarea tablourilor TD.ADM si TE-CT. 
- Pe acelasi traseu al cablurilor se vor realiza prize de pamant cu electrozi verticali si 
orizontali. 
- Se vor inlocuii toate instalatiile electrice de iluminat, prize si forta in cladirea spitalului 
corp A , utilizand cabluri si conductoare care indeplinesc cerintele normativelor. 
- Se vor suplimenta numarul de prize electrice in cabinetele medicale, saloanele de 
tratament, birourile administrative si incaperi tehnice, respectiv se vor crea circuite noi de 
alimentare a acestoara pentru asigurarea confortului necesar desfasurarii activitatilor 
specifice. 
- Se vor instala corpuri de iluminat noi su surse de lumina cu LED de randament 
energetic si luminotehnic ridicat; 
- Se va proiecta si realiza intreg sistemul de iluminat de securitate in toate clădirile si 
anexele tehnice a spitalului, cuprinzand toate categoriile de iluminat de siguranta conform 
normativului I7-2011; 
- Se va proiecta si realiza o instalatie de protectie impotriva trasnetului utilizand 
dispozitiv de captare cu amorsare anticipata pentru protectia cladirii corp A si corp B. 
- Se va proiecta si instala un sistem de detectare, semnalizare si alarmare in cazul 
depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă în cadrum corpului A al 
Sanatoriului; 
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 In aceasta varianta, cu costuri mari de finanțare, s-a constatat ca sunt rezolvate în totalitate 
nevoile și necesitățile pentru desfășurarea în bune condiții și în siguranță optimă a tuturor activitatiilor 
medicare si administrative . Se pot desfășura activităţi medicale si administrative , în condiţii optime 
de utilizare și în siguranță cu confort ridicat. 
 

b) Scenariu 2 
S-a pornit de la premisa renovării parțiale a instalatiilor electrice , cu rezolvarea temporară a 

unor aspecte problematice : 
- Se va proiecta si instala un sistem de detectare, semnalizare si alarmare in cazul 
depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă în cadrum corpului A al 
Sanatoriului; 
- Se va proiecta si realiza intreg sistemul de iluminat de securitate in toate clădirile si 
anexele tehnice a spitalului, cuprinzand toate categoriile de iluminat de siguranta conform 
normativului I7-2011; 
- Se vor instala cele doua tablouri electrice generale, TGD.A destinat corpului A si 
tabloul electric TGD2 destinat cladirii administrative corp B, statiei de oxigen si centralei 
termice exterioare. 
- Se va proiecta si realiza o instalatie de protectie impotriva trasnetului utilizand 
dispozitiv de captare cu amorsare anticipata pentru protectia cladirii corp A si corp B. 
 
 
 
In aceasta varianta, cu costuri mai mici față de varianta precedenta, s-a constatat ca se ating 

momentan doar o parte din nevoile ce trebuie rezolvate din puncte de vedere ale calităților activitaților 
medicale  pentru acest tip de clădire. 

Prin această premisă sunt acoperite doar o parte din lucrările a fi necesare pentru o 
desfășurare a activitatiilor medicale si administrative în parametrii normali, beneficiarii direcți ai 
investiției fiind în continuare lipsiți de un confort normal desfășurării acestor tipuri de activitati și chiar 
reapariției în timp a problemelor ce vor aparea. 

Nerezolvarea problemei intreruperilor de energie frecvente si nerespectarea normativelor in 
vigoare. 
 

6.2. Selectarea si justificarea scenariului / opțiunii optime; 

În urma analizei celor doua scenarii, se recomandă scenariul numărul 1. 
Avantajele oferite de aceasta soluție sunt evidente (folosirea cat mai convenabila de către 

cadrele medicale, pacienti, apartinatori , oportunitatea multifuncțională disponibilă practic imediat 
după terminarea lucrărilor ). 

Avantajul major al acestei soluții este cresterea sigurantei pacientilor , a cadrelor medicale, a 
personalului administrativ. 

Prin realizarea lucrarilor prevazute in scenariu 1 , pe linga rezolvarea problemelor de natura 
tehnica de securitate a instalatiilor si personalului si de asigurare a conditiilor pentru cresterea 
consumului energetic prin noi dotari cu aparatura si echipamente medicale, se schimba conceptia de 
realizare a schemelor instalatiilor electrice cu urmatoarele avantaje: 
 - Organizarea schemei electrice de alimentare si de distributie pe doua ramuri distincte 
creaza o anumita independenta si siguranta in functionarea instalatiilor pe corpuri de cladiri si este 
prevazuta cu surse de rezerva proprii (GE 1, GE 2) si cu posibilitati de dezvoltare/modernizare si 
dotare a spitalului pe zone si pe categorii de consumatori; 
 - Se elimina alimentarea in cascada a unui numar mare de tablouri electrice din spital, 
eliminindu-se astfel scoaterea din functiune in mod nejustificat (in caz de defect si/sau la lucrari 
programate) a unor ramuri intregi de instalatii, cu efectele nedorite cunoscute. Reamintesc faptul ca 
organizarea schemei electrice in sistem arborescent incepind de la firida FD si mai cu seama din 
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tablourile generale TGD.A si TGD.2, asigura un mare grad de elesticitate si de siguranta in activitatea 
de exploatare/mentenanta; 

-   Prin lucrarile propuse de amplificare prizelor de pamant si realizarea interconexiunii 
dintre tablourile electrice FD, AAR 1, TGD.A, AAR 2, TGD.2, TD.ADM si TE.C.TERM se va asigura o 
priza de pamant generala cu o rezistenta de dispersie echivalenta foarte mica, se va reda prizei de 
pamant un nou ciclu de viata si se va realiza o unificare a potentialelor remanente (echipotentializare) 
de pe prizele de pamant. Pentru realizarea noii prize de pamant, se vor folosi materiale si se va 
respecta tehnologia de instalare in conformitate cu normativul I7-2011. 

- Prin aceasta masura se asigura de asemenea legatura de protectie la masa intre 
tablouri, permitindu-ne sa separam nulul de lucru N de nulul de protectie PE si sa adoptam schema 
de functionare TN-S asa cum am prevazut in masurile anterioare. 

- Prin lucrarile impuse de realizare a iluminatului de securitate se vor respecta in 
totalitate cerintele normativelor in vigoare si respectiv cresterea sigurantei pacientilor, a cadrelor 
mediale si a personalului administrativ; 

- Prin inlocuirea tuturor corpurilor de iluminat din corpul A se va obtine o distributie 
uniforma a iluminatului, a temperaturii culorii luminii si respectiv a eficientei luminoase. 

 
- Toate lucrările prevăzute prin scenariul optim sunt în concordanță cu dispunerile prevăzute 
prin expertiza tehnică și respectarea condițiilor optime prevăzute prin normele și normativele în 
rigoare.  

 
 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției; 
 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei) : 2.942.693,79  
(în preţuri – februarie 2022, 1 euro = 4,9455 lei, curs BCE din data de 14.02.2022) 
Valoarea totală a investiţiei: 2.942.693,79                                                                       
din care constructii-montaj (C+M): inclusiv TVA (lei) : 1.420.565,00     

 
6.3. Prezentarea modului in care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor 
fundamentale aplicabile construcției; 
 

  În cadrul proiectului s-a ținut cont de respectarea normelor de securitate şi sănătate 
în munca (NSSM): 

• H.G. nr.1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare  la expunerea 
lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii.  
• H.G. nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 
temporare sau mobile 
• H.G. nr.971-2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate 
la locul de muncă. 
• H.G. nr.1048/2006  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 
lucrători a echipamentelor individuale de protecţie  la locul  de muncă. 
• H.G. nr.1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea 
manuală a maselor  care prezintă  riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare. 
• H.G. nr.1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei  
sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi riscului datorat atmosferelor explosive. 
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• H.G. nr.1091/2006 privind cerinţele de securitate şi sănătate la locul de muncă. 
• H.G. nr.1092/2006  privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la 
agenţii biologici în muncă. 
• H.G. nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă 
de către lucrători a  echipamentelor de muncă. 
• H.G. nr.1218/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru asigurarea 
protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate  de expunerea la agenţii chimici în muncă. 
• Ordinul 706/26.sep.2006 privind cerinţele minime de SSM referitoare la expunerea lucrătorilor 
la riscurile generate de radiaţii optice artificiale. 

 În execuţie şi exploatarea lucrărilor proiectate se vor respecta obligatoriu normele de prevenire 
şi stingerea incendiului prevăzute în următoarele acte normative: 
• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 
• O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea „Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaților in 
domeniul situațiilor de urgenta” modificat si completat cu O.M.A.I. nr. 786/2005 
• Ordinul M.I nr. 163/2007- Norme generale privind apărarea împotriva incendiilor. 
• Ordinul M.I nr. 108/2001-Dispoziţii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate 
de încărcări electrostatice D.G.P.S.I-004,cu  modificările ulterioare. 
• Ordinul  M.I nr. 138/2001-Dispoziţii generale privind organizarea activității de apărare 
împotriva incendiilor D.G.P.S.I-005,cu modificările ulterioare. 
• Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor-P118/II-2013. 
• Ghidurile de evaluare a riscului de incendiu si a siguranţei la foc pentru specificul clădirii ce 
face obiectul proiectului. 

- Legea 10 / 1995 republicata in 2007 , privind Calitatea in constructii 
- Legea 50 / 1991 , privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
- Legea 372 / 2005 , privind performanta energetica a cladirilor ,republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
- Legea 101 / 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372 / 2005 privind performanta 

energetica a cladirilor 
- Legea 307 / 2006 - privind apararea impotriva incendiilor 
- Legea 95 / 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii 
- HG 925 / 1995 privind aprobarea regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate 
- Ordinul ministerului sanatatii nr. 323 / 2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor 

minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competente 
- Ordinul nr. 441 din 07. 04. 2015 pentru modificarea ordinului ministerului sanatatii nr. 323 / 

2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea 
spitalelor in functie de competente 

- Ordinul nr. 914 din 26. 07. 2006 - actualizat - pentru aprobarea normelor privind conditiile pe 
care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de 
functionareeriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competente 

- I 7 / 2011 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice de joasa 
tensiune aferente cladirilor 

- NP 061 / 2002 - Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat artificial din 
cladiri 

- NP 015 / 1997 - Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si 
instalatiilor 

- Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conf. 
Legii 10 / 1995 privind calitatea in constructii pentru instalatii electrice in cladiri GT - 059 - 03, 
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valabil la proiectarea lucrarilor 
- NTE 007 / 08 / 00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice 
- OG 95 / 1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje , echipamente si instalatii 

tehnologice industriale 
- Ordinul MIC 293 / 1999 privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, 

echipamente si instalatii tehnologice industriale 
- STAS - 8275 - 87 Protectia impotriva electrocutaţilor. Terminologie; 
- STAS - 2612 - 87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise; 
- STAS - 12604 - 87 Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale; 
- STAS - 12604 / 4 - 89 Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe 
- Prescriptii; 
- STAS - 12604 / 5 - 90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe 
- Prescriptii de proiectare, executie si verificare; 

- SR EN 61140 Masuri si recomandari impotriva socurilor electrice; 

 Această lista nu este exhaustivă, persoanele implicate în realizarea şi execuţia lucrărilor 
proiectate trebuind să ia orice masuri pe care le consideră necesare într-o situaţie dată. 

6.4. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei 
financiare si economice; 

 
Se dorește accesarea unor fonduri externe nerambursabile prin  - Programul Operational 

Infrastructură Mare 2014-2020, Ana Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul al 
pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectul Specific 9.1. Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19, Cod apel POIM/935/9/1 Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești 
publice care utilizează fluide medicale cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE 
 
 

7.1. Certificatul de urbanism 
 
Conform ANEXĂ:  URBANISM ACORDURI ȘI AVIZE 
 
 

7.2. Studiu topografic 
 
Conform ANEXĂ:  URBANISM ACORDURI ȘI AVIZE 
 
 

7.3. Extras de Carte Funciară 
 
Conform ANEXĂ:  URBANISM ACORDURI ȘI AVIZE 
 
 

7.4. Extras de plan cadastral pe ortofotoplan 
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Conform ANEXĂ:  URBANISM ACORDURI ȘI AVIZE 
 
 

7.5. Actul administrativ al Autorității Competente pentru Protecția Mediului 
 
Conform ANEXĂ:  URBANISM ACORDURI ȘI AVIZE 
 
 

7.6. Studiu geotehnic 
 
Conform ANEXĂ:  URBANISM ACORDURI ȘI AVIZE 
 

7.7  Aviz amplasament E-DISTRIBUTIE BANAT.SA 
 
Conform ANEXĂ:  URBANISM ACORDURI ȘI AVIZE 

 


































































