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0.

CONTEXTUL PROIECTULUI

Jude ul Ilfov este situat în sud-estul României. Harta de mai jos arat delimit rile Jude ului Ilfov pe harta
României.
Figura 1: Harta Jude ului Ilfov

Jude ul este înconjurat de jude ele vecine Prahova la nord, Dâmbovi a la vest, Giurgiu la sud-vest,
ra i la sud-est i Ialomi a la est. Jude ul este situat în partea de S-SE a României, în centrul Câmpiei
Valahe, ocupând circa 0.8% din suprafa a total a României.
Jude ul se întinde pe o suprafa a de 1.583 km2. Din punct de vedere administrativ, în jude ul Ilfov se afl
8 ora e (Bragadiru, Buftea, Chitila, M gurele, Otopeni, Pantelimon, Pope ti Leordeni

i Voluntari), 32

comune i 91 sate. Re edin a jude ului Ilfov se afl pe teritoriul municipiului Bucure ti.
În jude ul Ilfov î i def
Industria ilfovean

oar activitatea 1639 de societ

se remarc

printr-o gam

variat

i comerciale.
de produse, de la energie electric

i termic , la

anvelope i articole din cauciuc, acumulatori, aparate i instrumente de m surare i control, pân la utilaje
de transporturi, fire

i fibre artificiale, produse chimice, oxigen industrial, ambalaje pentru industria

alimentar , confec ii, tricotaje, es turi, fire de in i de cânep , prefabricate din beton, c
dale din ceramic , nutre uri combinate, mobilier
legume

i fructe, preparate din carne

i obiecte din lemn, seruri

mid , pl ci i

i vaccinuri, conserve din

i lapte, b uturi alcoolice, bere, b uturi r coritoare, produse de

panifica ie i altele.
O ramur

aparte o reprezint

industria cinematografic , dezvoltat

mai ales de Studiourile Mediapro din

ora ul Buftea.
Activitatea agen ilor economici care acoper

aproape toate subramurile industriei prelucr toare, câteva

având o pondere important în produc ia jude ului, se reflect

i la nivel na ional.

Cele mai reprezentative ramuri ale industriei ilfovene sunt: industria alimentar , b uturi i tutun; piel rie
i înc

minte; celuloz , hârtie i carton; prelucrarea cauciucului i a maselor plastice.
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În subsolul jude ului Ilfov resursele naturale sunt limitate, fiind depistate câteva z

minte de

ei i gaze

naturale în special în localit

ile Peri , Moara Vl siei, Pas rea, C elu, Bragadiru, Jilava. Exploat rile de

nisip

în albiile râurilor mari, în special în lunca Arge

i balast se efectueaz

– Sabar (la Bragadiru

i

Jilava).
Cea mai important

ramur

o constituie industria alimentar , a b uturilor

de ine o pondere de 72,5% în valoarea produc iei totale a jude ului

i tutunului care în prezent

i o pondere de 8,0% în valoarea

produc iei na ionale a ramurii respective. La unele produse s-au înregistrat cre teri semnificative –
preparate din carne, legume conservate prin sterilizare, produse zaharoase de cofet rie, b uturi alcoolice,
înc

minte, medicamente, iar la alte produse s-au înregistrat sc deri, unele destul de mari. Ramurile

care au înregistrat cre teri sunt ramurile care de in i o pondere important în cadrul jude ului. Acest lucru
atest o reorientare a produc ie i axarea pe anumite ramuri specifice zonei.
Un aspect pozitiv este determinat de evolu ia livr rilor produselor industriale atât pe pia a intern , cât i
extern , la unele produse cre terea de la o perioad la alta fiind destul de mare.
Serviciile publice descentralizate din cadrul jude ului au favorizat i ele desf
activit

ii agen ilor economici. Un obiectiv important a fost

urarea în mai bune condi ii a

i este asigurarea unui mediu concuren ial

normal în vederea promov rii i stimul rii agentilor economici.
Principalele ramuri în care s-au realizat investi ii în jude ul Ilfov sunt: transport

i depozitare, industrie

(industrie prelucr toare) i comer , acestea fiind de fapt ramuri reprezentative ale jude ului.
Ponderea cea mai important este de inut de investi iile realizate de agen ii economici din sectorul public
i cei cu capital str in.
Faptul c

un volum destul de important al investi iilor s-a realizat în sectorul public, iar finan area de la

bugetul de stat i local a înregistrat o sc dere, atest o îmbun

ire a activit

ii agen ilor din acest sector.

Un alt aspect pozitiv îl constituie i volumul ridicat al investi iilor realizate de societ ile str ine, ceea ce
atest clar crearea unui cadru economic propice, cadru ce are în vedere stimularea societ

ilor comerciale,

atragerea de noi investi ii, urmârindu-se îmbun

irea activit ii economice a jude ului.

Tendin a de cre tere a exportului este datorat

adopt rii de tehnologii performante, prin investi ii, cu

efecte benefice asupra calit ii, productivit
Cea mai ridicat

ii muncii i a costurilor de produc ie.

pondere în totalul exporturilor o au produsele din lemn, exclusiv mobilier, produsele

minerale, metalele comune, produsele alimentare, b uturi i tutun.
În tabelul urm tor este prezentat

evolu ia produsului intern brut (PIB) din jude ul Ilfov în compara ie cu

nivelul na ional:
Tabel 1: Evolu ia produsului intern brut – nivel na ional vs. Jude ul Ilfov
2012
2013
2014
Produsul Intern Brut (PIB)

2015

586,750

628,581

667,577

712,832

Jude ul Ilfov (Milioane RON)

15,126

15,880

18,141

19,717

Ponderea din PIB-ul na ional

2.58%

2.53%

2.72%

2.77%

Nivel na ional (Milioane RON)

Sursa: Comisia Na ional de Prognoz , “Prognoza principalilor indicatori socio-economici la nivel regional”, Septembrie 2016

PIB al jude ului Ilfov reprezinta aproximativ 2.8% din PIB la nivel national, fiind unul dintre judetele cu
contributie importanta la PIB-ul din Romania.
Tabel 2: Prognoza i evolu ia produsului intern brut – nivel na ional vs. Jude ul Ilfov
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov
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2014

Cresterea PIB

2015

2016

2018

2017

2019

Nivel national (%)

3.0%

3.8%

4.8%

4.3%

4.5%

4.7%

Judetul Ilfov (%)

2.8%

4.6%

3.9%

4.3%

4.3%

4.6%

Sursa: Comisia Na ional de Prognoz , “Prognoza principalilor indicatori socio-economici la nivel regional”, Septembrie 2016

Economia Judetului Ilfov va creste aproximativ la fel cu media nationala ceea ce nu va permite o
recuperare a decalajului inregistrat fata de media nationala cel putin pe termen mediu.
Structura si dezvoltarea economica a judetului influenteaza de asemenea si rata somajului, dupa cum se
arata in tabelul urmator:
Tabel 3: Rata somajului – nivel national vs. Judetul Ilfov
2012
Rata omajului

2013

2015

2014

Nivel na ional (%)

5.4%

5.7%

5.4%

4.9%

Jude ul Ilfov (%)

1.8%

1.9%

1.6%

1.3%

Sursa: Comisia Na ional de Prognoz , “Prognoza principalilor indicatori socio-economici la nivel regional”, Septembrie 2016

Rata omajului din jude ul Ilfov a fost semnificativ mai redus
este de men inere a diferen ei fa
sub media na ional

afecteaz

decât media la nivel na ional, iar tendin a

de media na ional (cu o tendin

de reducere). Rata de omaj situat

în mod pozitiv veniturile medii gospod re ti la nivelul jude ului i indirect

puterea de plat a popula iei pentru serviciile de alimentare cu ap

i canalizare.

Evolu ia salariului brut din judetul Ilfov in comparatie cu media la nivel national este prezentata in tabelul
urmator:
Tabel 4: Salariul brut – nivel na ional vs. Jude ul Ilfov
2012
2013
Salariul brut

2014

2015

2016

Media la nivel na ional

2,063

2,163

2,328

2,521

2,815

Jude ul Ilfov
Ponderea din salariul brut la nivel
na ional

2,742

2,695

2,874

3,081

3,425

132.9%

124.6%

123.5%

122.2%

121.7%

Sursa: Comisia Na ional de Prognoz , “Prognoza principalilor indicatori socio-economici la nivel regional”, Septembrie 2016

Nivelul salariului brut din judetul Ilfov a reprezentat aproximativ 122% din salariul mediu brut la nivel
national cu o tendinta de scadere evidenta de la an la an. Avand in vedere faptul ca veniturile medii
gospodaresti nu sunt publicate la nivel judetean de catre Institutul National de Statistica, precum si faptul
ca cea mai mare parte a veniturilor gospodaresti este reprezentata de elemente monetare, in cadrul
analizei de suportabilitate vom considera ponderea salariilor brute medii ca factor de corectie pentru
estimarea veniturilor gospodaresti de la nivel national la nivel judetean. Pentru Judetul Ilfov, tinand cont
de scaderea accentuata a procentului de la an la an, vom folosi valoarea din anul 2016.
Proiectul propus este intr-o zona a judetului Ilfov care este considerata mai putin dezvoltata economic.
Principalele zone de dezvoltare economica din judetul Ilfov sunt localizate in orasele Voluntari, Otopeni,
Buftea si in comunele din jurul acestora care nu sunt in aria de operare prezenta sau viitoare a
operatorului regional. Tinand cont de acest lucru, consoderam ca exista disparitati importante in gradul de
dezvoltare si in nivelul venitului gospodariilor din judetul Ilfov si de accea consideram ca folosirea
salariului mediu la nivelul judetului Ilfov nu reprezinta un factor de corectie adecvat pentru ca el este
distorsionat semnificativ de disparitatile existente intre zona proiectului si restul judetului Ilfov si de faptul
ca sunt foarte multi locuitori din Bucuresti care lucreaza in Judetul Ilfov si care ridica foarte mult nivelul
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov
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salariului mediu. Tinand cont de aceasta situatie, am incercat sa gasim un element care sa ne ajute sa
corectam salariul mediu pentru a il face un factor de corectie mai adecvat pentru a estima venitul mediu al
gospodariei pentru familiile din zona proiectului. Au fost identificate doua elemente:
Am colectat informatii despre numarul de familii care solicitat ajutoare sociale pentru incalzire si la
nivelul zonei proiectului acest procent este de 3% din totalul familiilor dar sunt numeroase
localitati la care acest procent este intre 5-15% din totalul numarului de gospodarii (ex. Cernica,
Ganeasa, Mogosaoaia, Ciolpani, Dobroiesti, etc.). Ca si o comparatie, la nivelul orasului Iasi care
este localizat intr-una din regiunile din Romania cel mai putin dezvoltate, acest procent este de
sub 2.5%.
Am solicitat de la Consiliul Judetean doua categorii de informatii pentru toate localitatile din judet
care ar putea de ofere o imagine despre gradul de dezvoltare si nivelul veniturilor:
o

Cotele defalcate din impozitul pe venit (nivelul din impozitele pe venit colectate pe
teritoriul unui UAT care ii sunt repartizate lui);

o

Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (parte din
impozitul pe venit colectate intr-o regiune care este alocat de consiliul judetean pentru a
echilibra bugetele locale). Alocarile mai mari se fac de obicei catre UAT-urile care au defict
la buget mai mare si au nevoie de sume mari pentru echilibrare.

Pentru a fi relevant si comparabil am calculat acesti indicatori pe locuitor.
Tabel 5: Analiza gradului de dezvoltare al zonei

Analiza gradului de
dezvoltare al zonei
proiectului
Zona proiect
Rest Judet
Medie Judet

Cote defalcate din Impozitul pe
venit
RON/locuitor
227.3
274.7
257.1

% in medie
88.4%
106.8%
100.0%

Some defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
RON/locuitor
% in medie
2.5
127.0%
1.6
79.3%
2.0
100.0%

Sursa: Prelucrare a consultantului pe baza datelor primite de la Consiliul Judetean Ilfov

Din analiza reise ca in localitatile din zona proiectului cotele defalcate din impozitul pe venit pe locuitor
reprezinta 88.4% din media judetului ceea ce arata clar si un nivel al veniturilor mai mic. De asemenea
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe cap de locuitor este mai
mare cu 27% decat media judetului aratand ca pentru localitatile din zona proiectului se aloca mai multe
fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale decat pentru restul ilustrand gradul mai redus de dezvoltare.
Tinand cont de argumentele d emai sus, am deciz ca la factorul de corectie determinat de nivelul salariilor
brute de 121.7% sa aplicam un factor de corectie suplimentare de 88.4% rezultat din comparatia cotelor
defalcate din impozitul pe venit rezultand un factor de corectie folosit la determinarea venitului familiei de
107.56% care a fost folosit in analiza de suportabilitate.
Avand in vedere contextul economic prezentat mai sus, sectorul de apa si canalizare din Judetul Ilfov este
organizat la nivel regional. Elementele institutionale cheie din Strategia Programului Operational Sectorial
(POS): (i) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI); (ii) Operatorul Regional (OR) si (iii) Contractul
de delegare, sunt implementate si functionale la nivelul Judetului Ilfov.
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov
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Cadrul institutional existent, la nivelul judetului Ilfov, se prezinta astfel:
Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar de utilit
de canalizare ADIA-Ilfov a luat fiin

i publice pentru serviciul de alimentare cu ap

în ianuarie 2009

i din ea au f cut parte ini ial 9 unit

administrativ teritoriale (UAT), respectiv: Jude ul Ilfov, ora ele Bragadiru
Br ne ti, Cernica, Cornetu, Ciorogârla, Domne ti

i Pantelimon

i
i

i comunele

i Dobroe ti. Actul Constitutiv al Asocia iei a fost

modificat pentru introducerea unor noi membri asocia i

i anume: prin Actul Adi ional 1/2011 -

comunele Balote ti, Tunari, Glina, Ciolpani, Dragomire ti Vale i prin Actul Adi ional 2/2013 – ora ul
gurele i comunele Afuma i, Chiajna, G neasa, Moara Vl siei, Vidra, Clinceni, Mogo oaia, Gr di tea,
Petr chioaia, Gruiu, 1 Decembrie, Jilava, Berceni i Peri .
Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei sunt actualizate în conformitate cu ultimele modificari ale HG
855/2008.
Toate unitatile administrativ-teritoriale prevazute cu investitii prin proiectul regional finantat prin POIM
2014-2020 sunt membri cu drepturi depline în cadrul ADIA Ilfov.
Pe parcursul implementarii proiectului finantat prin POS Mediu 200-2013, ADIA si-a exercitat corect si
la timp atributiile stabilite în sarcina sa prin Statutul Asociatiei. Totodata, ADIA Ilfov si-a marit,
etapizat, numarul de membri, pregatind, din timp, cadrul institutional necesar noilor investitii,
finantate prin POIM 2014-2020.
ADIA Ilfov îndeplineste cerintele agreate în cadrul POIM 2014 - 2020, precum si prevederile legale în
vigoare, avand capacitatea îndeplinirii la nivelul UAT-urilor membre a realizarii obiectivelor stabilite în
sarcina sa prin Statutul Asociatiei. Structura organizatorica a Asociatiei permite acesteia exercitarea
drepturilor si obligatiilor stabilite prin Statut, precum si luarea deciziilor corecte, astfel încat sa se
asigure gestiunea eficienta a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare în judetul Ilfov.
Operatorul Regional, S.C. APA–CANAL ILFOV S.A., este o companie de interes public în domeniul
aliment rii popula iei cu ap

potabil

i al epur rii apelor uzate,care î i desf

oar

activitatea în

conformitate cu Actul Constitutiv i cu prevederile legale în vigoare, în scopul realiz rii obiectului s u
de activitate

i a îndeplinirii atribu iilor stabilite în sarcina sa. Obiectul de activitate al OR este

operarea serviciilor de alimentare cu ap

i de canalizare a c rui gestiune i-a fost delegat

Contractului de Delegare, în aria deleg rii, respectiv în aria de competen

conform

teritorial a ADIA Ilfov.

Actionariatul OR este format exclusiv din membri ADIA Ilfov, în aria carora opereaza compania.
În prezent, Apa - Canal Ilfov S.A. este Operator Regional al serviciului public de alimentare cu apa i
de canalizare în urmatoarele localita i din jude ul Ilfov: Bragadiru, Pantelimon, Dobroe ti, Br ne ti,
Cernica, Cornetu, Ciorogârla, Domne ti, Balote ti, Glina i Ciolpani..
Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu ap
semnat între ADIA Ilfov

i S.C. APA–CANAL ILFOV S.A.

i de canalizare a fost

i el stabile te drepturile

i obliga iile

Autorit ii delegante i ale Operatorului precum i Planul de evolu ie al tarifar (stabilit în conformitate
cu ACB din Aplica ia de Finan are). Contractul de Delegare, a fost încheiat

i semnat în data de

09.11.2009, are o valabilitate de 49 de ani i prin el ADIA Ilfov transfer c tre S.C. APA–CANAL ILFOV
S.A. sarcinile

i responsabilit

ile privind furnizarea de servicii de utilit

managementul

i operarea sistemelor aferente de alimentare cu ap

Adi ional nr. 01/19.03.2012 a fost extins

i publice, precum

i

i de canalizare. Prin Actul

aria deleg rii serviciului de alimentare cu ap
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prin semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap
canalizare de c tre: comunele Dragomire ti Vale, Tunari, Balote ti, Ciolpani
Adi ional nr. 02/30.10.2014 a fost extins

i Glina. Prin Actul

aria deleg rii serviciului de alimentare cu ap

i canalizare

prin semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap
canalizare de c tre: ora ul M gurele

i de

i de

i comunele Afuma i, Chiajna, G neasa, Moara Vl siei, Vidra,

Clinceni, Mogo oaia, Gr di tea, Petr chioaia, Gruiu, Jilava, Peri .
Unitatea

de

Implementare

a

Proiectului

(UIP) –

Pentru

coordonarea

i

managementul

implement rii Proiectului finan at din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013, Operatorul
Regional i-a constituit o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP), cu personal calificat. Conform
Deciziei nr. 1 din data de 2.04.2012 a Consiliului de Administra ie, 20 de posturi sunt alocate Unit
de Implementare a Proiectului. UIP î i desf

oar activitatea sub coordonarea

ii

efului UIP/Managerului

UIP care este direct subordonat Directorului General al societ ii. UIP este, de asemenea, responsabil
cu preg tirea proiectului de investi ii care va fi propus spre finan are în cadrul POIM 2014–2020.
Activitatea UIP se desf
gam

oar

în conformitate cu Manualul de Proceduri

UIP care acoper

întreaga

de activit i necesare conform rii cu cerin ele Contractului de Finan are. Atribu iile specifice

fiec rei func ii în cadrul UIP, conform Manualului de Proceduri, sunt cuprinse în fi ele de post
aprobate.
In contextul Sectorului de Apa din Romania, operatorul regional din Judetul Ilfov este o companie mica,
avand venituri operationale totale sub media sectorului de apa din Romania, dupa cum este prezentat in
figura urmatoare:
Figura 2: Veniturile operationale la nivelul Operatorilor de Apa din Romania (2015)

Sursa: Studiu de benchmarking realizat de catre BDO Romania, Aprilie 2016

Compania de apa a implementat in trecut 1 proiect majore de investitii in infrastructura cu finantare
internationala:
Proiectul de investitii POS Mediu I: constand in obtinerea de finantare (UE, Bugetul de Stat si
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov
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Bugetul Local) si un credit de co-finantare de la BERD;
Principala categorie de clienti ai companiei este reprezentata de catre populatie, in timp ce numarul de
clienti non-casnici este relativ apropiat de medie in contextul sectorului de apa din Romania, dupa cum
este prezentat in figura urmatoare:
Figura 3: Cantitati de apa facturate (2015)

Sursa: Studiu de benchmarking realizat de catre BDO Romania, 2016

Proiectul de investii este propus a fi implementat intr-o regiune avand urmatoarele caracteristici:
Judetul este peste media nationala din punct de vedere al dezvoltarii economice;
Veniturile gospodaresti sunt mai ridicate in comparatie cu media nationala (media salariilor mai
mare, rata de somaj mai scazuta, economie cu valoare adaugata medie, etc.);
Sistemele de apa si apa uzata sunt operate la nivel regional;
Dimensiunea operatorului regional este mica in contextul sectorului de apa din Romania, cea mai
importanta categorie de clienti fiind reprezentata de populatie.
Body text.
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1.

OBIECTIVE

Obiectivul General al Proiectului const

în asigurarea dezvolt rii durabile a sistemelor de ap

i canalizare

din jude ul Ilfov, asigurarea conform rii cu prevederile Directivelor 98/83/CE respectiv 91/271/CE precum
i cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare, prin dezvoltarea infrastructurii de ap
în localit

i ap uzat

ile: Bragadiru, M gurele, Pantelimon, Afuma i, Balote ti, Br ne ti, Cernica, Chiajna, Ciolpani,

Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Dobroie ti, Domne ti, Glina, Gruiu, Jilava, Moara Vl siei, Mogo oaia,
Petr chioaia, Tunari, G neasa, Gr di tea, Peri din jude ul Ilfov.
Obiectivele Specifice ale Proiectului sunt:
Cre terea gradului de asigurare a aliment rii cu ap potabil de calitate corespunz toare a
popula iei;
Cre terea nivelului de colectare i epurare a apelor uzate;
Asigurarea serviciilor de ap
Îmbun

irea calit

i canalizare la tarife accesibile;

ii cursurilor de ap ;

Eficientizarea managementului n molurilor provenite din procesul de epurare a apelor uzate i
tratare a apei, inclusiv asigurarea conform rii cu Directiva CE 86/278/EEC privind protec ia
mediului, în special a solului, atunci când se utilizeaz n moluri de epurare în agricultur ;
Crearea de structuri inovatoare i eficiente de management al apei.
.

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov
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2.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Pornind de la situa ia existent a infrastructurii i de la evolu ia previzionat a popula iei, lucr rile propuse
au în vedere, în mod sintetic, urm toarele aspecte:
Asigurarea unor surse suplimentare de ap

brut , atunci când debitul existent la surs

este

insuficient i/sau atunci când extinderea re elei de distribu ie a apei potabile impune acest lucru;
Reabilitarea (înlocuirea) re elelor existente afectate de uzura fizic

i moral ;

Extinderea re elelor de distribu ie pentru cre terea gradului de acoperire în localit ile deservite cu
pân la 100%, luând în considerare popula ia i construc iile existente de la data finaliz rii SF;
Includerea în sistemul de alimentare cu ap
asigurarea unei calit

a unor facilit

i noi/ suplimentare de tratare pentru

i corespunz toare a apei distribuite c tre consumatori, luând în considerare

cerin ele impuse de legisla ia în vigoare cu privire la calitatea apei potabile i cre terea estimat a
popula iei pân în anul 2047;
Reabilitarea re elelor existente afectate de uzura fizic

i moral ;

Extinderea re elelor de canalizare pentru cre terea gradului de acoperire în localit

ile deservite cu

pân la 100%, luând în considerare popula ia i construc iile existente de la data finaliz rii SF;
Extinderea/ reabilitarea sta iilor de epurare existente i construc ia de noi sta ii de epurare, luând
în considerare starea tehnic
popula iei pân

în anul 2047

i func ional

a facilit

ilor existente

i cu o verificare temeinic

i cre terea estimat

a

a parametrilor de proiectare (debite,

înc rc ri).
Rezultatele asteptate ale Proiectului sunt:
Popula ia din aria de acoperire a Proiectului alimentat

cu ap

potabil

la calitatea impus

de

legisla ia în vigoare la un grad de asigurare corespunz tor cu angajamentele asumate prin Tratatul
de Aderare;
Nivelul de colectare i epurare a apelor uzate crescut la un nivel corespunz tor cu angajamentele
asumate prin Tratatul de Aderare;
Tarife accesibile pentru serviciile de ap
Calitatea cursurilor de ap îmbun

i canalizare;

it ;

Un sistem eficient de management al n molurilor provenite din procesele de tratare i epurare.
Beneficiarul proiectului este Operatorul Regional (ROC) din jude ul Ilfov. Operatorul Regional - S.C. AP –
CANAL ILFOV S.A. Actul Constitutiv al S.C. AP –CANAL ILFOV S.A. a fost semnat în data de 07.05.2009,
iar înregistrarea OR la Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng Tribunalul Bucure ti a fost definitivat în
data de 26.06.2009 având num rul de înmatriculare J23/1433/25.06.2009, iar Codul Unic de Înregistrare
25709173/25.06.2009, conform Certificatului de Înregistrare în Registrul Comer ului. Sediul social al S.C.
AP –CANAL ILFOV S.A. este în ora ul Pantelimon, str. Livezilor nr.94, jude ul Ilfov. La momentul înfiin
OR,

i-au exprimat acordul pentru participare urm toarele unit

ADIA Ilfov: Jude ul Ilfov, ora ele Bragadiru
Ciorogârla, Domne ti

i Pantelimon

i administrativ-teritoriale membre ale

i comunele Br ne ti, Cernica, Cornetu,

i Dobroe ti. Actul Constitutiv nu a fost înc

ac ionariatului, ca urmare a Actelor Adi ionale nr. 1/2011

rii

actualizat pentru modificarea

i nr. 2/2013 la Actul Constitutiv

i Statutul

ADIA-Ilfov privind introducerea unor noi membri asocia i.
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3.

FEZABILITATEA TEHNICA SI SUSTENABILITATEA MEDIULUI

In dezvoltarea Analizei Cost-beneficiu am utilizat principalele concluzii si elemente din studiul tehnic de
fezabilitate precum:
Date privind cererea referitoare la cantitatile de apa si apa uzata care au fost luate in considerare
la dimensionarea infrastructurii;
Analiza optiunilor in vederea identificarii celor mai fezabile optiuni in vederea implementarii
acestora;
Consideratii privind schimbarile climatice si de mediu referitoare la proiectele de investitii propuse
in vederea evaluarii impactului nu numai asupra performantelor companiei, dar si asupra regiunii
in care proiectul este implementat (externalitati economice);
Abordare operationala privind proiectul de investitii propus, costurile proiectului de investitii,
programul de implementare.
Scopul acestui proiect este acela de a prezenta in mod succint aceste elemente si de a evidentia modul in
care acestea au fost luate in considerare in analiza financiara si economica.
3.1

Analiza cererii

Proiectia cererii a fost elaborata avand in vedere urmatoarele elemente si ipoteze privind populatia:
Nivelul actual al populatiei separat pe zone urbane si zone rurale, luand in considerare rezultatele
Recensamantului populatiei din 2011;
Dezvoltarea populatiei, luand in considerare prognoza de la nivelul Master Planului (in baza
prognozei populatiei pentru Romania emisa de Comisia Nationala de Prognoza).
Evolutia cererii pentru scenariul “Cu proiect” este prezentata in tabelul urmator:
Tabel 6: Proiectia cererii scenariul “Cu proiect”
Proiectia cererii
Populatie (inregistrata)
- APA
Populatie (inregistrata)
- APA UZATA
Populatie conectata la
serviciile de apa
Grad conectare la
serviciile de apa
Populatie conectata la
serviciile de canalizare
Grad conectare la
serviciile de canalizare
Consum mediu apa
individual (lcd)
Cantitate vanduta catre
populatie (m3/an)
Cantitate apa vanduta
catre agenti economici

2015

2018

2023

2030

2041

2047

221,486

237,791

264,063

299,429

350,536

375,168

218,592

234,684

254,171

288,212

337,404

361,113

42,477

123,697

262,186

297,301

297,301

297,301

19.2%

52.0%

99.3%

99.3%

84.8%

79.2%

37,071

107,372

253,650

287,622

287,622

287,622

17.0%

45.8%

99.8%

99.8%

85.2%

79.6%

105.0

101.9

93.9

99.8

109.8

115.7

1,628,367

4,598,464

8,986,498

10,830,833

11,920,127

12,559,784

205,127

211,343

1,740,304

1,849,737

2,035,771

2,145,015
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Proiectia cererii

2015

2018

2023

2030

2041

2047

1,833,494

4,809,806

10,726,802

12,680,570

13,955,898

14,704,799

1,471,399

4,043,665

8,693,916

10,478,203

11,532,032

12,150,863

1,389,555

1,410,503

1,740,304

1,849,737

2,035,771

2,145,015

2,860,954

5,454,167

10,434,220

12,327,940

13,567,803

14,295,878

1,011,680

2,653,941

1,737,188

2,053,597

2,260,134

2,381,418

10.3

11.6

3.2

3.8

4.2

4.4

(m3/an)
Total apa facturata
(m3/an)
Cantitate apa uzata
vanduta catre populatie
(m3/an)
Cantitate apa uzata
vanduta catre agenti
economici (m3/an)
Total apa uzata
facturata (m3/an)
NRW (Non -Revenue
Water)(m3/an)
Nivel NRW (m3/km/zi)

Datorita faptului ca populatia din zona proiectului creste in mod semnificativ, iar aceste cresteri nu sunt
datorate sporirii dimensiunii gospodariei, ci sunt determinate de cresterea numarului de gospodarii (noi
oameni care se muta in zona), am decis ca in prognoza sa pastram constant numarul de locuitori conectati
si nu gradul de conectare. Datorita acestei abordari, se inregistreaza o scadere a gradului de conectare in
perioada 2017, 2019-2022 si dupa 2030.
Datorita faptului ca proiectul de investitii a fost dimensionat considerand populatia si consumul pentru
anul 2030, in perioada 2023-2030 a fost pastrat acelasi grad de conectare la serviciile de apa si apa uzata
(100%) ceea ce duce la cresterea numarului de locuitori conectati ca urmare a cresterii populatiei. Pentru
acesti locuitori suplimentari conectati, nu au fost incluse in analiza costurile de investitii aferente.
Incapand cu anul 2031, s-a considerat ca populati conectata va ramane constanta ceea ce duce la o
scadere a gradului de conectare la servicii.
Evolutia globala a gradului de conectare la apa s-a bazat pe elementele din tabelul urmator:
Tabel 7: Evolutia gradului de conectare la apa
EXISTENT
2014
Populatie
totala

Glina, Catelu,
Manolache

Populatie
conectata

CONFORMARE
2018*

Gradul de
conectare

Populatie
totala

Populatie
conectata

2023
Gradul de
conectare

Populatie
totala

Populatie
conectata

Gradul
de
conecta
re

9,347

1,861

19.91%

10,169

5,634

55.40%

11,152

11,152

100%

28,424

9,249

32.54%

32,262

19,868

61.58%

36,911

36,911

100%

Cernica

3,193

0

0.00%

3,614

2,743

75.90%

4,036

4,036

100%

Posta-Balaceanca

3,820

0

0.00%

4,090

2,673

65.35%

4,459

4,459

100%

4,730

0

0.00%

5,064

2,971

58.67%

5,521

5,521

100%

8,867

4,036

45.52%

9,647

4,564

47.31%

10,580

10,580

100%

5,752

0

0.00%

6,258

843

13.47%

6,863

6,863

100%

Pantelimon

Caldararu Tanganu
Balotesti
(Balote ti, S ftica
i Dumbr veni)
Tunari (Tunari,
Dimieni)
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EXISTENT
2014
Populatie
totala

Branesti
(Branesti, Islaz,
Pasarea si Vadu
Anei)
Moara Vlasiei
(Moara Vlasiei,
ciula i)

Populatie
conectata

CONFORMARE
2018*

Gradul de
conectare

Populatie
totala

2023

Populatie
conectata

Gradul de
conectare

Populatie
totala

Populatie
conectata

Gradul
de
conecta
re

11,264

325

2.89%

12,255

10,859

88.60%

13,440

13,440

100%

6,710

0

0.00%

7,301

462

6.33%

8,007

8,007

100%

Mogosoaia

8,148

3,986

48.92%

8,865

3,544

39.98%

9,723

9,723

100%

Afumati

8,628

5,022

58.21%

9,387

3,641

38.78%

10,295

10,295

100%

5,272

5,272

100.00%

5,736

0

0.00%

6,291

5,272

84%

7,909

840

10.62%

8,604

847

9.84%

9,437

9,437

100%

8,148

8,148

100%

8,865

8,865

100%

9,723

8,865

91%

5,272

1,323

25.09%

5,736

0

0.00%

6,291

6,291

100%

3,595

0

0.00%

3,911

3,825

97.80%

4,289

4,289

100%

3,834

0

0.00%

4,172

0

0.00%

4,575

4,575

100%

9,347

0

0.00%

10,169

9,082

89.31%

11,152

11,152

100%

6,710

644

9.60%

7,301

1,356

18.57%

8,007

8,007

100%

7,429

0

0.00%

8,083

4,345

53.75%

8,865

8,865

100%

6,950

2,540

36.55%

7,562

4,766

63.03%

8,293

8,293

100%

Bragadiru

17,091

5,863

34.30%

19,399

10,782

55.58%

22,195

22,195

100%

Magurele
(Magurele,
Varteju, Alunis,
Pruni, Dumitrana
)

12,261

6,550

53.42%

13,917

2,009

14.43%

15,922

15,922

100%

Jilava

13,181

0

0.00%

14,341

8,936

62.31%

15,728

15,728

100%

Dobroiesti

10,066

10,066

100.00%

11,084

11,084

100.00%

12,309

12,309

100%

264,063

262,186

99%

251,754

249,877

99%

Ganeasa
(Ganeasa,
Cozieni, Moara
Domneasc ,
Piteasca,
indrili a)
Gruiu (Gruiu,
Lipia, SantuFloresti i Sili tea
Snagovului)
Peris
Ciolpani
(Ciolpani,
Lup ria, Piscu,
Izvorani)
Gradistea
(Gradistea,
Sitaru)
Petr chioaia
(Petr chioaia –
Surlari – Vân tori
- Maineasc )
Domnesti
(Domnesti,
Teghes )
Ciorogarla
(Ciorogarla,
Darvani)
Clinceni (Clinceni,
Olteni,
Ordoreanu)
Cornetu
(Cornetu, Buda)

Total, cu
30.44%
237,791
123,697
52.02%
215,949 65,725
Dobroiesti
Total, fara
27.03%
226,707
112,613
49.67%
205,883 55,659
Dobroiesti
* Crestere grad de conectare ca urmare a finalizarii implementarii POS si alte investitii.
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Evolutia globala a gradului de conectare la canalizare s-a bazat pe elementele din tabelul urmator:

Tabel 8: Evolutia gradului de conectare la canalizare
EXISTENT
2014
Populatie
totala

CONFORMARE
2018*

Populatie
conectata

Gradul de
conectare

Populatie
totala

2023

Populatie
conectata

Gradul de
conectare

Populatie
totala

Populatie
conectata

Gradul de
conectare

Glina (Glina)

5,977

1,190

19.91%

6,508

5,765

88.58%

7,131

7,131

100%

Catelu (Catelu)

3,035

674

22.21%

3,295

0

0.00%

3,621

3,621

100%

28,424

12,745

44.84%

32,262

18,676

57.89%

36,911

36,911

100%

Cernica

3,193

0

0.00%

3,614

2,743

75.90%

4,036

4,036

100%

Posta-Balaceanca

3,820

0

0.00%

4,090

3,082

75.35%

4,459

4,459

100%

Tanganu

3,355

0

0.00%

5,064

0

0.00%

4,003

3,481

87%

Balotesti
(Balotesti,
Dumbraveni si
Saftica)

8,867

3,151

35.54%

9,647

5,329

55.24%

10,580

10,580

100%

Tunari

5,752

0

0.00%

6,258

843

13.47%

6,440

6,440

100%

11,264

217

1.93%

12,255

10,928

89.18%

13,265

13,265

100%

6,710

454

6.77%

7,301

1,976

27.06%

8,007

8,007

100%

Mogosoaia

8,148

3,800

46.64%

8,865

0

0.00%

9,723

9,723

100%

Afumati

8,628

960

11.13%

9,387

0

0.00%

10,295

10,295

100%

2,502

0

0.00%

2,995

0

0.00%

2,995

2,995

100%

5,350

0

0.00%

5,820

0

0.00%

6,383

6,383

100%

Silistea Snagovului

2,559

0

0.00%

2,784

0

0.00%

3,053

3,053

100%

Peris

6,127

0

0.00%

8,865

1,400

15.79%

7,309

7,309

100%

5,272

0

0.00%

5,736

0

0.00%

6,291

6,291

100%

3,595

0

0.00%

3,911

0

0.00%

4,289

4,289

100%

2,207

0

0.00%

4,172

0

0.00%

3,445

3,445

100%

9,347

0

0.00%

10,169

9,082

89.31%

11,152

11,152

100%

6,710

0

0.00%

7,301

4,433

60.72%

8,007

8,007

100%

7,190

230

3.20%

8,083

3,322

41.10%

8,330

8,330

100%

6,950

2,540

36.55%

7,562

4,766

63.03%

8,293

8,293

100%

Bragadiru

17,091

5,863

34.30%

19,399

10,782

55.58%

22,195

22,195

100%

Magurele
(Magurele, Alunis,
Varteju)

12,261

4,872

39.74%

13,917

4,791

34.42%

15,922

15,922

100%

Pantelimon

Branesti (Branesti,
Islaz si Pasarea)
Moara Vlasiei
(Moara Vl siei
i C ciula i)

Ganeasa
(Ganeasa, Moara
Domneasca si
Cozieni)
Gruiu (Gruiu, Lipia
i an u Flore ti)

Ciolpani (Ciolpani,
Izvorani, Luparia,
Piscu)
Gradistea
(Gradistea si
Sitaru)
Petrachioaia
(Petrachioaia si
Surlari)
Domnesti
(Domnesti, Teges)
Ciorogarla
(Ciorogarla,
Darvari)
Clinceni (Clinceni,
Olteni)
Cornetu
(Cornetu,Buda)

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov

22

STUDIU DE FEZABILITATE

EXISTENT
2014
Populatie
totala

CONFORMARE
2018*

Populatie
conectata

Gradul de
conectare

Populatie
totala

Populatie
conectata

2023
Gradul de
conectare

Populatie
totala

Populatie
conectata

Gradul de
conectare

Jilava

13,181

0

0.00%

14,341

8,373

58.38%

15,728

15,728

100%

Dobroiesti

10,066

10,066

100.00%

11,084

11,084

100.00%

12,309

12,309

100%

254,171

253,650

100%

241,862

241,342

100%

Total, cu
207,581 46,762
22.53%
234,684
107,372
45.75%
Dobroiesti
Total, fara
18.58%
223,600
96,288
43.06%
197,515 36,696
Dobroiesti
* Crestere grad de conectare ca urmare a finalizarii implementarii POS si alte investitii.

Evolutia gradului de conectare atat la servicii de apa cat si la servicii de apa uzata porneste de la gradul
actual de conectare si este crescuta ca urmare a implementarii proiectului de investitie incepand cu anul
2023. De asemenea am considerat ca in anul 2018 vor fi preluate in exploatare si localitatile care sunt
incluse in zona proiectului dar nu sunt operate in prezent.
In proiectarea evolutiei cererii individuale au fost luate in considerare urmatoarele elemente:
Elasticitatea cantitatii determinata de tarife. In ultimii ani, consumul individual de apa a avut o
tendinta de diminuare, care este prevazuta sa continue pe termen scurt, in principal datorita
modificarilor tarifare din aceasta perioada, ceea ce reflecta caracterul elastic al consumului
raportat la tarif. Aceasta diminuare reprezinta evolutia fireasca pentru un consum actual destul de
ridicat ca urmare a rationalizarii consumului in urma finalizarii investitiilor din POS Mediu fiind, de
asemenea, influentata de imbunatatirea eficientei aparatelor de uz casnic (ex.: imbunatatirea
tehnologiilor masinilor de spalat a determinat o scadere a consumului de apa etc.). Totusi, din
cauza faptului ca in Romania nu s-au facut studii clare cu privire la nivelul factorului de elasticitate
a pretului mai ales in cazul operatorilor regionali mici care vor creste semnificativ gradul de
conectare la servicii in anii umatori, nu am utilizat un factor specific de elasticitate, dar am
prognozat un trend descrescator pentru perioada pana in 2023, luand in considerare experienta si
asteptarile companiei. De asemenea a fost luat in considerare si faptul ca consumul mediu pe cap
de locuitor in Romania este 88 litrii/persoana/zi, iar zona Ilfov fiind o zona mai „bogata” decat
media nationala, tinat de consum la finalizare investitiei a fost considerata mai ridicata (94
litrii/om/zi in Ilfov comparativ cu 88 litrii/om/zi media nationala).
Elasticitatea cantitatii determinata de bunastarea individuala (cresterea veniturilor gospodariilor pe
termen lung va determina o crestere in cantitate). Pentru factorul de elasticitate a avutiei, am
utilizat ipoteze asemanatoare celor utilizate in analiza cost-beneficiu SOP I. Pentru judetul Ilfov,
am considerat un factor mediu de elasticitate a avutiei de 0.25 (aplicat cresterii PIB) in
conformitate cu prevederile Ghidului ACB.
Evolutia cererii individuale a fost pregatita avand in vedere situatia particulara a fiecarei localitati si in
baza discutiilor cu operatorul. Prognoza a pornit de la cererea de apa curenta atat in zona operata cat si in
cea ne operata pentru perioada 2012-2015. Informatiile colectate de la Operatorul Regional pentru
aceasta perioada se refera la populatia totala inregistrata in zona proiectului, populatia conectata la
servicii precum si cantitatile facturate anual de apa si apa uzata vandute catre consumatori. Gradul de
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov
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conectare la servicii pe perioada istorica a fost calculat prin raportarea populatiei conectate la populatia
totala din zona, iar consumul s-a calculat prin impartirea cantitatii facturate de apa sau apa uzata la
populatia conectata la sisteme. Valoarea efectiva a consumului individual de apa in anul 2015 este de 105
l/pers/zi, in scadere cu circa 8% comparativ cu anul 2013. In prognoza realizata pana in anul 2022 s-a
tinut cont de toate aceste elemente, consumul individual urmand sa inregistreze o diminuare de circa 10%
in urmatorii 8 ani, ceea ce reprezinta o valoare acceptabila. Valoarea tinta pentru consumul casnic
individual a fost stabilita la 94 l in 2023, cu 6 l mai ridicata decat media inregistrata la nivelul sectorului de
apa conform informatiilor disponibile din exercitiile de benchmarking (88 l/pers/zi) si avand in vedere si
cresterea gradului de conectare a populatiei la serviciile de apa si canalizare. In stabilirea tintei la un nivel
superior mediei sectorului s-a avut in vedere faptul ca judetul Ilfov este unul in care media veniturilor
disponibile la nivelul familiei este mai ridicata decat in alte judete, ceea ce permite alocarea unei valori
mai insemnate pentru achitarea facturilor privind serviciile de apa si canalizare.
Tendinta consumului mediu individual este prezentata in graficul urmator:
Figura 4: Consum de apa individual (litri/cap de locuitor/zi)

In ceea ce priveste consumul de apa non-casnic (vanzari de apa facturate), a fost proiectata o crestere pe
termen mediu (2015-2022) ca urmare a expansiunii economice a zonei si conectarii unor noi consumatori
la reteaua centralizata de apa si canalizare in urma implementarii investitiilor, ce vor renunta la sursele
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proprii. Pentru 2023, primul an dupa finalizarea proiectului, cererea a fost calculata luand in considerare
toti clientii potentiali care pot fi conectati la sistem ca rezultat al implementarii investitei, ceea ce va
conduce la o sporire a cantitatii de apa de circa 8 ori.
Prognoza cererii dupa anul 2024 s-a considerat ca va evolua in linie cu cresterea economica (PIB). Avand
in vedere faptul ca nu va fi reflectata intreaga crestere economica in sporirea consumului de apa si ca nu
este recomandat niciun factor de elasticitate aferent cresterii economice pentru consumatorii nondomestici in Ghidul ACB, am decis sa utilizam factorul de elasticitate aferent consumatorilor casnici ca
indicator al cresterii economice din regiune.
Cantitatea produsa de apa uzata a fost estimata pornind de la consumurile actuale, avand in vedere
nivelurile de consum de apa uzata pentru fiecare categorie de consumatori si impactul proiectului de
investitii. In ceea ce priveste consumul casnic de apa si apa uzata, se presupune ca producerea specifica
de apa uzata pe cap de locuitor reprezinta aproximativ 100% din apa facturata (factorul de restituire
aprobat de catre autoritati in vederea facturarii catre consumatori este de 100%), iar diferentele intre
cantitatile facturate de apa si uzata pentru populatie provin de la diferentele de componenta ale
aglomerarilor si a populatiei initiale conectate, precum si a celei suplimentare conectate in urma investitiei
proiectului POIM. Desi in prezent exista companii si institutii care au propriile surse de apa, iar operatorul
regional le furnizeaza numai servicii de apa uzata, acestia vor renunta la sursele proprii la finalizarea
proiectului, iar consumul de apa il va egaliza pe cel de apa uzata incepand cu anul 2023.
In prognozarea cererii pentru scenariul “Fara proiect” am utilizat aceleasi ipoteze generale si abordare ca
in cazul scenariului “Cu proiect”. Evolutia cererii pentru scenariul “Fara proiect” este prezentata in tabelul
urmator:
Tabel 9: Proiectia cererii scenariul “Fara proiect”
Proiectia cererii
Populatie (inregistrata) –
APA
Populatie (inregistrata) - APA
UZATA
Populatie conectata la
serviciile de apa
Grad conectare la serviciile
de apa
Populatie conectata la
serviciile de canalizare
Grad conectare la serviciile
de canalizare
Consum mediu apa individual
(lcd)
Cantitate vanduta catre
populatie (m3/an)
Cantitate apa vanduta catre
agenti economici (m3/an)
Total apa facturata (m3/an)
Cantitate apa uzata vanduta

2015

2018

2023

2030

2041

2047

221,486

237,791

264,063

299,429

350,536

375,168

218,592

234,684

254,171

288,212

337,404

361,113

42,477

123,697

123,697

123,697

123,697

123,697

19.2%

52.0%

46.8%

41.3%

35.3%

33.0%

37,071

107,372

107,372

107,372

107,372

107,372

17.0%

45.8%

42.2%

37.3%

31.8%

29.7%

105.0

101.9

93.9

99.8

109.8

115.7

1,628,367

4,598,464

4,239,741

4,506,343

4,959,561

5,225,701

205,127

211,343

222,123

236,091

259,835

273,778

1,833,494

4,809,806

4,461,865

4,742,433

5,219,396

5,499,479

1,471,399

4,043,665

3,680,202

3,911,618

4,305,023

4,536,039
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Proiectia cererii

2015

2018

2023

2030

2041

2047

1,389,555

1,410,503

1,446,120

1,537,054

1,691,641

1,782,417

2,860,954

5,454,167

5,126,322

5,448,672

5,996,664

6,318,456

1,011,680

2,653,941

2,461,955

2,616,766

2,879,943

3,034,486

10.3

19.3

17.9

19.0

20.9

22.1

catre populatie (m3/an)
Cantitate apa uzata vanduta
catre agenti economici
(m3/an)
Total apa uzata facturata
(m3/an)
NRW (Non -Revenue
Water)(m3/an)
Nivel NRW (m3/km/zi)

Proiectia detaliata a cererii poate fi gasita in Modelul Financiar ACB, foaia de calcul “Cerere”.

3.2

Analiza tehnica si financiara a optiunilor

Obiectivul analizelor de optiuni consta in compararea solutiilor alternative pentru a se asigura ca este
aleasa cea mai eficienta solutie din punct de vedere al costurilor.
Master Planul pentru judetul Ilfov a inclus deja analiza optiunilor strategice precum:
Definirea aglomerarilor;
Definirea sistemelor de alimentare cu apa;
Definirea clusterelor de apa uzata.
Punctul de plecare pentru analiza optiunilor prezentata ulterior in acest capitol a fost revizuirea acestor
analize de optiuni realizate la nivel de Master Plan pentru aglomerarile/sistemele de alimentare apa ce fac
parte din acest proiect.
Totodat s-au adus complet ri cu analize de optiuni pentru diferite sectoare din cadrul ciclului de apa de la
captarea apei la evacuarea apei uzate:
Optiuni generale aplicabile pentru toate aglomerarile/sistemele de alimentare apa;
Optiuni specifice pentru toate aglomerarile/sistemele de alimentare apa ce fac parte din acest
proiect si pentru diferite probleme.
Dupa o prima evaluare a posibilelor optiuni, acele optiuni retinute pentru analize viitoare au fost
comparate din puncte de vedere al evaluarilor financiare si economice detaliate sub considerarea ambelor
costuri, de investitie si de operare.
Analiza op iunilor de captarea a apei
Cu prec dere în jude ul Ilfov se remarc

apropierea excesiv

a activit ilor umane sau agricole de

cursurile de râu. Studiile de calitatea apei au dovedit in timp prezen a poluan ilor specifici proveni i din
activit

ile umane sau agricole. Pe de alt parte multe cursuri de ap au regim de curgere variabil ceea ce

poate induce o nesiguran

a volumului captat în perioadele secetoase.

Filiera de tratare necesar pentru apa de suprafa

din jude ul ILFOV trebuie s cuprind :

sitare + deznisipare pentru re inerea corpurilor mari i a suspensiilor gravimetrice;
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preoxidare in scopul inhib rii viru ilor sau bacteriilor fecaloide provenite din devers ri ilegale;
Tratare cu c rbune activ pulverulent pentru re inerea substan elor organice sintetice sau naturale
în exces;
coagulare – floculare cu reactivi specifici inclusiv aditivi de floculare;
decantare;
filtrare pe nisip cuar os;
ozonizare pentru reducerea precursorilor (solubili DOC) dezinfec iei cu clor care duc la formare
subprodu i de reac ie, tip THM;
filtrare pe CAG;
dezinfec ie cu clor gazos + reglare pH;
La aceasta uneori ar putea sa fie necesare i alte trepte de tratare pentru reducerea amoniului sau
chiar a fierului complexat i a manganului.
Luând in considerare cele prezentate anterior este evident c

o filier

de tratare a apei subterane care

poate con ine in cel mai r u caz amoniu, Fe i Mn prezint CAPEX i OPEX mai mic prezentând in acela i
timp i siguran .
Resursele de ap

subteran

i posibilit

ile de alimentare cu ap

sunt în general ridicate atât din punct de vedere cantitativ, cât

subteran

a localit ilor jude ului Ilfov

i calitativ. Jude ul Ilfov continua sa se

bazeze pe cele mai bune surse de ape provenite din sursele subterane.
Strategia de baza, pentru localit

ile care au fost prev zute cu re ea de apa potabila din surse de ape

subterane, va r mâne implementata acolo unde calitatea este corespunz toare.
Localit ile f

surse acceptabile de ape subterane, pot fi alimentate cu apa potabila doar din cea mai

apropiata conducta de distribu ie din Municipiul Bucure ti, care ar putea fi sursa principala a unor localit i
din jude ul Ilfov.
O descriere mai detaliata a acestor concluzii este prezentata in continuare, pentru fiecare sistem de
alimentare cu apa.
3.2.1

Optiuni privind activitatea de apa potabila

Dezvoltarea sau infiintarea sistemelor din aria proiectului s-a realizat plecand de la conditia conformarii la
cerintele Directivei Europene 98/83/CE dar si corelat cu stabilirea aglomerarilor pentru conformarea la
cerintele DE 91/271/CE.
Directiva europeana privind calitatea apei potabile impune tarilor membre conformarea tuturor sistemelor
de alimentare cu apa centralizate la un nivel egal sau mai mare de 50 de locuitori cu cerintele prezentei
transpuse la nivel national prin legea 458/2002 cu actualizarile ulterioare. Aici sunt stabilite concentratiile
limita admisibile pe care trebuie sa le prezinte apa potabila la diversi indicatori de calitate si este
prevazuta obligativitatea furnizarii apei 24/24 de ore pentru sistemele centralizate.
Prezentul proiect cuprinde zone rurale de tip comunal sau urbane de tip ora . Dintre cele dou , sistemele
dezvoltate de alimentare cu ap

sunt foarte vizibile in zona urban

unde in general acestea se afl

in

ultimele stadii de extindere raportat la zona locuit . In unita ile administrativ teritoriale rurale localit

ile

componente ale comunei prezint în marea lor majoritate sisteme de alimentare cu ap extinse in special
in zona vetrei satului re edin

i foarte rar i in restul localit

ilor.
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Strategia generala a judetului Ilfov presupune cresterea ratei de conectare la 100% în sistemele de
alimentare cu apa care trebuie s asigure o cantitate si o calitate suficienta. Prin urmare, sistemele publice
de alimentare cu apa, in localitatile urbane si rurale trebuie extinse la nivelul intregii trame stradale astfel
încât consumatorii s

poat

fi racorda i. Asigurarea necesarului de ap

poate face prin extinderea surselor
sistemului de alimentare cu ap

se

i a capacit ilor de tratare existente (Local) sau prin conectarea

local la altul zonal/regional deservit de o surs

poate fi realizat prin: conectarea la sistemul de alimentare cu ap
zonal deservit de o surs

suplimentar la calitatea cerut

centralizat . Acest caz

Bucure ti sau infiin area unui sistem

unic prin gruparea mai multor sisteme de alimentare cu ap

locale. In func ie

de a ezarea geografic in raport cu Bucure ti se va opta pentru una dintre posibilit i.
Optiuni generale
Strategia generala a judetului Ilfov presupune cresterea ratei de conectare la sistemele de alimentare cu
apa care s asigure o cantitate si o calitate suficienta a apei. Prin urmare, sistemele publice de alimentare
cu apa, in localitatile urbane si rurale, trebuie extinse, cel pu in in zonele unde re eaua de canlizare va
trebui s asigure conformarea cu prevederile directivei 91/271/EEC.
Unificarea mai multor zone de alimentare cu apa sprijina centralizarea investitiilor pentru tratarea apei si
controlul calitatii. Nu numai ca se reduc costurile de personal, dar se si imbunatatesc standardele de
calitate, deoarece da posibilitatea OR sa managerieze mai eficient func ionare sistemului.
3.2.1.1 Optiuni pentru sistemul Posta - Balaceanca si Glina
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
alimentare cu apa din Posta – Balaceanca.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Asigurarea debitului necesar, din sistemul de alimentare Bucuresti;
Optiunea 2: Asigurarea debitului suplimentar prin extinderea sursei subterane existente la Posta
si tratarea apei;
Optiunea 3: Men inerea

i tratarea sursei subterane existente si suplimentarea debitului din

sistemul de alimentare Bucuresti;
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 10: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Posta - Balaceanca
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

5.251.600

5.647.902

5.945.378

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

3.251.092

3.551.930

3.707.260

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

2.220.321

2.459.942

2.548.759

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru ambele optiuni
descris

i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta propus

este cea

la Op iunea 1 – Asigurarea debitului necesar, din sistemul de alimentare Bucuresti. Analiza

detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de Fezabilitate, Capitolul 8.
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3.2.1.2 Optiuni pentru sistemul de alimentare cu apa a UAT-urilor Pantelimon - Branesti
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
alimentare cu apa din Pantelimon - Branesti.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Asigurare Q orar Pantelimon si Q sursa Br ne ti prin suplimentare surse existente cu
2 racorduri la ANB, tehnologie noua tratare in GA Dobroe ti(existenta), SP Pantelimon (noua) si
GA2 Branesti (noua).
Optiunea 2: Asigurare Q sursa pentru ambele sisteme prin suplimentare surse existente cu 2
racorduri la ANB, tehnologie noua tratare in GA Dobroe ti (existenta), GA2 Pantelimon (nou ) si
GA2 Br ne ti (nou ).
Optiunea 3:
- Asigurarea Q orar Pantelimon prin suplimentare sursa existenta cu 2 racorduri la ANB ,
tehnologie noua tratare in GA Dobroe ti (existenta) i SP Pantelimon (nou ).
- Asigurarea Q sursa Br ne ti prin extindere sursa subterana existenta i tratare în GA2 Br ne ti
(nou );
Optiunea 4: Asigurare Q sursa pentru ambele sisteme prin extinderea surselor subterane
existente si tehnologii noi de tratare în GA Dobroe ti, GA Pantelimon i GA Br ne ti (existente).
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 11: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Pantelimon - Branesti
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiunea 4

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

41.202.114

40.618.110

41.324.424

37.423.620

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

23.032.678

23.191.180

23.299.226

23.817.480

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

14.250.150

14.670.196

14.548.316

16.666.928

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate cele patru optiuni i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta propus este
cea descris

la Op iunea 1 – Asigurare Q orar Pantelimon si Q sursa Br ne ti prin suplimentare surse

existente cu 2 racorduri la ANB, tehnologie noua tratare in GA Dobroe ti(existenta), SP Pantelimon (noua)
si GA2 Branesti (noua). Analiza detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de Fezabilitate, Capitolul
8.
3.2.1.3 Optiuni pentru sistemele de alimentare cu apa a UAT-urilor Caldararu - Tanganu
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
alimentare cu apa din Caldararu - Tanganu.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Asigurarea debitului de apa necesar pentru sistemul de alimentare din reteaua de
distributie Bucuresti.
Optiunea 2: Asigurarea debitului de apa necesar prin realizarea unei captari din sursa subterana
locala.
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Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 12: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Caldararu - Tanganu
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

6.729.572

7.460.524

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

4.238.482

4.939.048

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

2.938.519

3.566.374

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru ambele optiuni

i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta propus

este cea

descris la Op iunea 1 Asigurarea debitului de apa necesar pentru sistemul de alimentare din reteaua de
distributie Bucuresti. Analiza detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de Fezabilitate, Capitolul 8.
3.2.1.4 Optiuni pentru sistemul de alimentare cu apa al UAT Mogosoaia
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
alimentare cu apa din Mogosoaia.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Asigurarea debitului suplimentar din reteaua de distributie a Municipiului Bucuresti.
Optiunea 2: Asigurarea debitului suplimentar prin extinderea sursei subterane existente.
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 13: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Mogosoaia
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

6.423.132

6.205.668

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

3.840.480

3.923.406

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

2.541.914

2.728.658

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru ambele optiuni i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din punct de
vedere financiar este cea descris

la Op iunea 1 – Asigurarea debitului suplimentar din reteaua de

distributie a Municipiului Bucuresti. Analiza detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de
Fezabilitate, Capitolul 8.

3.2.1.5 Optiuni pentru sistemele de alimentare cu apa a UAT-urilor Bragadiru-Cornetu-ClinceniDomnesti-Ciorogarla
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
alimentare cu apa din Bragadiru-Cornetu-Clinceni-Domnesti-Ciorogarla.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Asigurarea debitului suplimentar din apeductele „4 BACU – BRAGADIRU – Dn 1400”
si „DRAGOMIRESTI – BRAGADIRU – Dn 2200” prin intermediul unei aductiuni si a unei statii de
pompare in localitatea Domnesti;
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Optiunea 2: Asigurarea debitului suplimentar prin intermediul unui front de captare in localitatea
Domnesti si tratarea apei intr-o statie de tratare la Domnesti;
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 14: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Bragadiru-Cornetu-Clinceni-DomnestiCiorogarla
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

14.591.165

13.911.263

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

9.534.178

10.287.548

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

6.810.561

8.031.233

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile evaluate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
punct de vedere financiar este cea descris

la Op iunea 1 – Asigurarea debitului suplimentar din

apeductele „4 BACU – BRAGADIRU – Dn 1400” si „DRAGOMIRESTI – BRAGADIRU – Dn 2200” prin
intermediul unei aductiuni si a unei statii de pompare in localitatea Domnesti. Analiza detaliata a optiunilor
poate fi studiata in Studiul de Fezabilitate, Capitolul 8
3.2.1.6 Optiuni pentru sistemul de alimentare cu apa al UAT Magurele
3.2.1.6.1

Captarea si tratarea apei in sistem centralizat vs sistem descentralizat/local

Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
alimentare cu apa din Magurele.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Asigurarea debitului suplimentar printr-o aductiune din reteaua Municipiului
Bucuresti.
Optiunea 2: Asigurarea debitului suplimentar prin realizarea unui nou front de captare in zona
localitatii Magurele si prin racordarea acestuia la gospodaria de apa.
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 15: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Magurele
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

10.019.497

10.400.079

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

5.640.692

7.153.983

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

3.515.927

5.313.950

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile evaluate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
punct de vedere financiar este cea descris

la Op iunea 1 – Asigurarea debitului suplimentar printr-o

aductiune din reteaua Municipiului Bucuresti. Analiza detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de
Fezabilitate, Capitolul 8.
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3.2.1.6.2 Reabilitarea conductelor de apa existente
S-a avut in vedere realizarea lucrarilor de reabilitare a conductelor existente ce prezinta deficiente in
exploatare, pe strazile: Centura Bucuresti, Atomistilor, Reactorului, Florilor, Milcov, Marasesti, Rovine,
Aleea Albastrelelor, Aleea Atomistilor, Fizicienilor, Aleea Selimbar, Aleea Fizicienilor si Calugareni, astfel,
au fost studiate optiunile:
Optiunea 1 - Reabilitarea conductelor existente in lungime de 6.820m;
Optiunea 2 - Se pastreaza situatia existenta, nu se reabiliteaza retelele de distributie;
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 16: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Magurele
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

3.581.035

22.109.496

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

2.214.520

11.544.743

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

1.510.749

6.601.247

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile evaluate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
punct de vedere financiar este cea descris la Op iunea 1 – Reabilitarea conductelor existente in lungime
de 6.820m. Analiza detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de Fezabilitate, Capitolul 8.
3.2.1.7 Optiuni pentru sistemul de alimentare cu apa al UAT Jilava
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
alimentare cu apa din Jilava.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Asigurarea debitului necesar printr-o aductiune din reteaua Municipiului Bucuresti;
Optiunea 2: Asigurarea debitului necesar prin realizarea unui front de captare in zona
administrativ teritoriala a localitatii Jilava si tratarea ulterioara in gospodaria de apa;
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 17: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Jilava
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

14.766.777

14.850.047

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

8.630.942

9.640.602

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

5.589.599

6.853.606

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile evaluate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
punct de vedere financiar este cea descris

la Op iunea 1 – Asigurarea debitului necesar printr-o

aductiune din reteaua Municipiului Bucuresti. Analiza detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de
Fezabilitate, Capitolul 8
3.2.1.8 Optiuni pentru sistemul de alimentare cu apa al UAT-urilor Balotesti si Tunari
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
alimentare cu apa din Balotesti si Tunari.
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Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Asigurarea debitului suplimentar necesar sistemelor Balotesti si Tunari printr-o
conducta de transport apa din sistemul Otopeni.
Optiunea 2: Asigurarea debitului suplimentar necesar sistemelor Balotesti si Tunari prin
extinderea surselor locale si tratarea apei n vederea potabilizarii.
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 18: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Balotesti si Tunari
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

14.530.178

14.300.677

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

8.774.269

8.953.097

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

5.861.083

6.176.560

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru ambele optiuni i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din punct de
vedere financiar este cea descris

la Op iunea 1 – Asigurarea debitului suplimentar necesar sistemelor

Balotesti si Tunari printr-o conducta de transport apa din sistemul Otopeni. Analiza detaliata a optiunilor
poate fi studiata in Studiul de Fezabilitate, Capitolul 8.
3.2.1.9 Optiuni pentru sistemele de alimentare cu apa ale UAT-urilor Ciolpani-Gruiu-Moara Vlasiei
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
alimentare cu apa din Ciolpani – Gruiu – Moara Vlasiei.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Asigurarea debitului suplimentar pentru sistemul zonal Ciolpani – Gruiu – Moara
Vlasiei (SZ1), prin extinderea frontului de captare din Gruiu, tratarea apei in Gruiu.
Optiunea 2: Asigurarea debitului suplimentar prin captarea si tratarea apei in Gruiu pentru
sistemul zonal Gruiu-Moara Vlasiei (SZ1 - 1) si captarea si tratarea apei in sistem local Ciolpani.
Optiunea

3:

Asigurarea

debitului

suplimentar

la

nivelul

fiecarui

sistem

prin

extinderea/dezvoltarea captarii si tratarii fiecarui sistem de alimentare cu apa independent.
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 19: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Ciolpani – Gruiu – Moara Vlasiei
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

15.356.010

13.396.198

11.716.612

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

10.388.328

9.094.279

7.538.488

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

7.625.525

6.693.912

5.322.817

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile studiate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
punct de vedere financiar este cea descris

la Op iunea 3 – Asigurarea debitului suplimentar la nivelul

fiecarui sistem prin extinderea/dezvoltarea captarii si tratarii fiecarui sistem de alimentare cu apa
independent. Analiza detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de Fezabilitate, Capitolul 8.
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3.2.1.10Optiuni pentru sistemele de alimentare cu apa a UAT-urilor Petrachioaia – Afumati - Ganeasa
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
alimentare cu apa din Petrachioaia – Afumati - Ganeasa.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Asigurarea debitului suplimentar pentru sistemul zonal Petrachioaia, Ganeasa si
Afumati (SZ2), prin extinderea frontului de captare din Ganeasa si tratarea apei in Ganeasa..
Optiunea 2: Asigurarea debitului suplimentar prin captarea si tratarea apei in Ganeasa pentru
sistemul zonal Ganeasa – Afumati (SZ2-1) si captarea si tratarea apei local, pentru

sistemul

Petrachioaia.
Optiunea 3: Asigurarea debitului suplimentar prin extinderea/dezvoltarea captarii si tratarii
fiecarui sistem de alimentare cu apa independent.
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 20: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Petrachioaia – Afumati – Ganeasa
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

16.761.688

15.278.210

15.853.895

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

11.556.275

10.173.699

10.026.292

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

8.602.730

7.380.562

6.978.651

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile evaluate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
punct de vedere financiar este cea descris

la Op iunea 3 – Asigurarea debitului suplimentar prin

extinderea/dezvoltarea captarii si tratarii fiecarui sistem de alimentare cu apa independent. Analiza
detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de Fezabilitate, Capitolul 8.
3.2.2

Optiuni privind apa uzata

Sistemele de canalizare din aglomer rile rurale sunt mult mai pu in dezvoltate decât sistemele de
alimentare cu ap . Totu i vechimea lor este relativ mic , maximum 10 ani, iar re elele de canalizare

i

sta iile de epurare sunt configurate pe solu ii tehnice moderne.
Strategia generala a judetului Ilfov presupune cresterea ratei de conectare la 100% în sistemele de
canalizare pentru toate aglomer rile cu mai mult de 2000 de locuitori echivalen i. Prin urmare, re elele de
canalizare trebuie extinse la nivelul intregii trame stradale astfel încât consumatorii s

poat

fi racorda i.

Iimplicit epurarea apei uzate colecate se va realiza prin extinderea capacit ilor de tratare existente
(Local) sau prin conectarea aglomer rii la o sta ie de epurare zonal

care practic deserve te un cluster.

Acest caz poate fi realizat prin: conectarea la clusterul Glina sau prin infiin area unor noi clustere prin
gruparea mai multor aglomer ri. In func ie de a ezarea a ezarea geografic
opta pentru una dintre posibilit

in raport cu Bucure ti se va

i.

Pentru a evalua diferitele op iuni pentru m surile de investi ii a fost aplicat

metoda costului primar

dinamic. Aceasta metod asigura o analiz a costurilor de investi ii i a costurilor opera ionale.
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Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construc ia i instalarea componentelor
infrastructurii)

i costurile continue (ex. pentru operare

i între inere) sunt analizate pe o perioada

stabilit . Rezultatul final al acestui calcul este valoarea net actualizat (VNA) pentru fiecare op iune.
Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, i op iunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de
4% va fi preferat din punct de vedere financiar.
Optiuni generale
Optiunile strategice pentru canalizare au fost realizate tinand cont de criteriile de definire a aglomerarilor
conform „Termeni si definitii ale Directivei urbane de apa uzata 91/271/EEC”.
In conformitate cu Directiva 91/271/EEC necesitatea existentei unor instalatii de colectare si/sau tratare a
apelor uzate depinde de marimea aglomerarilor. Marimea minima a unei aglomerari trebuie sa fie
echivalenta cu o populatie de 2.000 locuitori.
3.2.2.1 Optiuni pentru sistemul de canalizare al UAT Pantelimon
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
canalizare din Pantelimon.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Apele uzate din aglomerarea Bucuresti - Pantelimon se vor evacua in colectorul
municipiului Bucuresti – includerea aglomerarii Bucuresti - Pantelimon in clusterul Glina;
Optiunea 2: Constructia unei statii de epurare cu capacitatea de 29.245 l.e. in aglomerarea
Bucuresti - Pantelimon pentru preluarea apelor uzate din zona extinderii retelei de canalizare.
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 21: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Pantelimon
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

11.536.534

12.935.156

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

6.296.598

8.704.988

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

3.794.003

6.367.410

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile evaluate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
punct de vedere financiar este cea descris

la Op iunea 1 – Apele uzate din aglomerarea Bucuresti -

Pantelimon se vor evacua in colectorul municipiului Bucuresti – includerea aglomerarii Bucuresti Pantelimon in clusterul Glina. Analiza detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de Fezabilitate,
Capitolul 8.
3.2.2.2 Optiuni pentru sistemele de canalizare ale UAT-urilor Balaceanca - Tanganu
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
canalizare din Balaceanca - Tanganu.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Evacuarea intregului debit de apa uzata din aglomerarea Tanganu si Balaceanca, ce
depaseste capacitatea SE Balaceanca, in reteaua de canalizare Bucuresti, prin racord in SE Glina,
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cu mentinerea in functiune a SE Balaceanca;
Optiunea 2: Evacuarea debitului de apa uzata din aglomer rile Tanganu si Balaceanca, la statia
de epurare Balaceanca care se va extinde.
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 22: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Balaceanca – Tanganu
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

6.949.266

6.000.516

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

4.066.540

4.169.004

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

2.636.186

3.122.304

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile evaluate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
punct de vedere financiar este cea descris

la Op iunea 1 – Evacuarea intregului debit de apa uzata din

aglomerarea Tanganu si Balaceanca, ce depaseste capacitatea SE Balaceanca, in reteaua de canalizare
Bucuresti, prin racord in SE Glina, cu mentinerea in functiune a SE Balaceanca. Analiza detaliata a
optiunilor poate fi studiata in Studiul de Fezabilitate, Capitolul 8.
3.2.2.3 Optiuni pentru sistemul de canalizare al UAT Mogosoaia
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
canalizare din Mogosoaia.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Apele uzate din aglomerarea Bucuresti - Mogosoaia vor fi evacuate in colectorul
municipiului Bucuresti;
Optiunea 2: Constructia unei statii de epurare cu capacitatea de 14.716 l.e. in localitatea
Mogosoaia;
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 23: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Mogosoaia
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

6.188.299

10.254.684

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

3.266.570

6.623.270

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

1.892.896

4.691.548

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile evaluate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
punct de vedere financiar este cea descris

la Op iunea 1 – Apele uzate din aglomerarea Bucuresti -

Mogosoaia vor fi evacuate in colectorul municipiului Bucuresti. Analiza detaliata a optiunilor poate fi
studiata in Studiul de Fezabilitate, Capitolul 8.
3.2.2.4 Optiuni pentru sistemul de canalizare al UAT-urilor Bucuresti - Bragadiru – Cornetu – Clinceni –
Ordoreanu – Domnesti – Ciorogarla
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
canalizare din Bragadiru –Cornetu si Domnesti – Ciorogarla - Odoreanu.
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Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Evacuarea apelor uzate menajere provenite din retelele de canalizare nou proiectate
in reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti;
Optiunea 2: Evacuarea apelor uzate menajere provenite din retelele de canalizare nou proiectate
in Statia de Epurare Teghes si in reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti.
Optiunea 3: Evacuarea apelor uzate menajere provenite din retelele de canalizare nou proiectate
in Statii de Epurare locale cat si in reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti;
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 24: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Bragadiru - Cornetu
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

30.413.761

18.234.331

19.221.508

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

21.485.177

13.132.788

12.504.272

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

16.261.221

10.078.110

8.815.746

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile evaluate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
punct de vedere financiar este cea descris

la Optiunea 3: Evacuarea apelor uzate menajere provenite

din retelele de canalizare nou proiectate in Statii de Epurare locale cat si in reteaua de canalizare a
Municipiului Bucuresti. Analiza detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de Fezabilitate, Capitolul 8.
3.2.2.5 Optiuni pentru sistemul de canalizare al UAT-urile Magurele si Jilava
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemele de
canalizare din Magurele si Jilava.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Evacuarea debitului de apa uzata provenit din retelele de canalizare in localitatile
Magurele si Jilava in reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti, cu mentinerea in functiune a
SE Jilava existent (12.500 l.e.).
Optiunea 2: Evacuarea debitului de apa uzata provenit din retelele de canalizare in localitatile
Magurele si Jilava intr-o statie de epurare noua in localitatea Magurele cu mentinerea in functiune
a SE Jilava existent (12.500 l.e.).
Optiunea 3: Evacuarea debitului de apa uzata provenit din retelele de canalizare in localitatile
Magurele si Jilava in Statii de Epurare locale cu mentinerea in functiune a SE Jilava existent
(12.500 l.e.).
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 25: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Magurele
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

39.459.873

17.202.422

17.126.488

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

21.525.768

12.260.062

11.046.040

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

12.962.364

9.342.616

7.736.304
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În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile evaluate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
punct de vedere financiar este cea descris la Optiunea 3 - Evacuarea debitului de apa uzata provenit din
retelele de canalizare in localitatile Magurele si Jilava in Statii de Epurare locale cu mentinerea in functiune
a SE Jilava existent (12.500 l.e.). Analiza detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de Fezabilitate,
Capitolul 8.
3.2.2.6 Optiuni pentru sistemele de canalizare ale UAT-urilor Tunari-Balotesti-Moara Vlasiei
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
canalizare din Tunari-Balotesti-Moara Vlasiei.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata in surplus la statia de epurare zonala
Tunari din cadrul clusterului CLU1 format prin interconectarea aglomerarilor Bucure ti - Tunari,
Balotesti si Moara Vlasiei;
Optiunea 2: Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata, in surplus, descentralizat la fiecare
dintre statiile de epurare locale Tunari, Balotesti si Moara Vlasiei prin suplimentarea capacitatilor
existente.
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 26: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Tunari – Balotesti – Moara Vlasiei
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

14.722.390

14.360.226

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

11.036.043

9.608.753

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

8.695.754

7.001.073

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile evaluate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
punct de vedere financiar este cea descris la Op iunea 2 – Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata,
in surplus, descentralizat la fiecare dintre statiile de epurare locale Tunari, Balotesti si Moara Vlasiei prin
suplimentarea capacitatilor existente. Analiza detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de
Fezabilitate, Capitolul 8.

3.2.2.7 Optiuni pentru sistemul de canalizare al UAT-urilor Ciolpani-Peris-Gruiu-Silistea SnagovuluiGradistea
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
canalizare din Ciolpani-Peris-Gruiu-Silistea Snagovului-Gradistea.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata in surplus la statia de epurare zonala
Gruiu din cadrul clusterului CLU2 format prin interconectarea aglomerarilor Ciolpani, Peris Gruiu,
Silistea Snagovului si Gradistea
Optiunea 2: Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata in surplus la o noua statie statia de
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epurare zonala Ciolpani din cadrul clusterului CLU2-1 format prin interconectarea aglomerarilor
Ciolpani - Peris si la statia de epurare Gruiu din cadrul clusterului CLU2-2 format prin
interconectarea aglomerarilor Gruiu - Silistea Snagovului - Gradistea
Optiunea 3: Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata, in surplus, descentralizat la fiecare
dintre statiile de epurare locale Ciolpani, Peris, Gradistea si Gruiu - Silistea Snagovului prin
suplimentarea capacitatilor existente;
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 27: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Ciolpani-Peris-Gruiu-Silistea SnagovuluiGradistea
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

20.892.826

22.638.234

24.372.869

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

16.653.427

16.492.608

16.301.933

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

13.604.787

12.753.886

11.735.170

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile evaluate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
punct de vedere financiar este cea descris la Op iunea 3 – Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata,
in surplus, descentralizat la fiecare dintre statiile de epurare locale Ciolpani, Peris, Gradistea si Gruiu Silistea Snagovului prin suplimentarea capacitatilor existente. Analiza detaliata a optiunilor poate fi
studiata in Studiul de Fezabilitate, Capitolul 8.
3.2.2.8 Optiuni pentru sistemul de canalizare al UAT-urilor Petrachioaia – Branesti – Afumati - Ganeasa
Scopul acestei analize este acela de a evalua oportunitatea implementarii investitiilor pentru sistemul de
canalizare din Petrachioaia – Branesti – Afumati - Ganeasa.
Analiza financiara a fost realizata pentru urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata in surplus la statia de epurare zonala
Ganeasa din cadrul clusterului CLU3 format prin interconectarea aglomerarilor Afumati, Ganeasa,
Branesti si Petrachioaia;
Optiunea 2: Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata, in surplus, descentralizat la fiecare
dintre statiile de epurare locale Afumati-Ganeasa, Branesti si Petrachioaia prin suplimentarea
capacitatilor existente sau crearea unora noi (Petrachioaia).
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 28: Prezentarea rezultatelor financiare – analiza de optiuni Petrachioaia – Branesti – Afumati Ganeasa
Cost financiar

Optiunea 1

Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0%

20.117.581

21.060.318

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4%

14.445.516

14.353.209

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8%

11.065.941

10.600.019

În urma investiga iilor i a colect rii datelor au fost identificate investi iile necesare si costurile de operare
generate pentru toate optiunile evaluate i, conform rezultatelor Analizei de Op iuni, varianta optima din
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punct de vedere financiar este cea descris la Op iunea 2 – Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata,
in surplus, descentralizat la fiecare dintre statiile de epurare locale Afumati-Ganeasa, Branesti si
Petrachioaia prin suplimentarea capacitatilor existente sau crearea unora noi (Petrachioaia). Analiza
detaliata a optiunilor poate fi studiata in Studiul de Fezabilitate, Capitolul 8.
3.3

Consideratii privind schimbarile climatice si de mediu

3.3.1

Context

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa
2020 const

i ap

uzat

din jude ul Ilfov în perioada 2014-

în investi ii pentru tratarea i distribu ia apei i colectarea i epurarea apelor uzate, care se

vor implementa pentru Jude ul Ilfov în zonele urbane i rurale având drept rezultat conectarea la aceste
sisteme a tuturor cet enilor din aceste zone

i conformarea cu prevederile directivelor UE relevante

(Directivelor 98/83/CE respectiv 91/271/CE) precum
Aderare. Se va dezvolta infrastructura de ap

i cu angajamentele asumate prin Tratatul de

i ap

uzat

din localit

ile: Bragadiru, M gurele,

Pantelimon, Afuma i, Balotesti, Branesti, Cernica, Chiajna, Ciolpani, Ciorogarla, Clinceni, Cornetu,
Dobroiesti, Domnesti, Glina, Gruiu, Jilava, Moara Vlasiei, Mogosoaia, Petrachioaia, Tunari, Ganeasa,
Gradistea, Peris din jude ul Ilfov.
Schimbarile climatice reprezinta un proces global cu care omenirea se confrunta in acest secol in ceea ce
priveste protectia mediului. Prima actiune de combatere a acestui fenomen a avut loc in 1992 in Rio de
Janeiro prin semnarea Conventiei Cadrul a Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice, ratificata in
Romania prin Legea Nr. 24/1994, prin care tarile semnatare au cazut de acord sa colaboreze pe termen
lung in vederea stabilizarii nivelului de concentratie a gazelor cu efect de sera din atmosfera la un nivel
care sa preintampine influenta umana periculoasa asupra sistemului climatic.
Dupa cinci ani, in Kyoto, Japonia, tarile dezvoltate au materializat actiunea de combatere a schimbarilor
climatice prin asumarea angajamentelor de a limita si reduce emisiile de gaze cu efect de sera in perioada
2008-2012 si prin identificarea mijloacelor de cooperare international. Strategia Nationala privind
Schimbarile Climatice 2013-2020 abordeaza doua componente distincte: reducerea emisiilor de gaze cu
efect de sera in vederea realizarii obiectivelor nationale asumate, si adaptarea la efectele schimbarilor
climatice, avand in vedere Componenta de Adaptare din Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice
– ASC pentru perioada 2013-2020. Acest lucru are ca scop crearea unui cadru de actiune global si
formularea unor linii directoare pentru a da posibilitatea fiecarui sector sau fiecarei institutie responsabila
la nivel sectorial sa isi dezvolte propriul plan de actiune in conformitate cu principiile strategice nationale.
Desi multe dintre aspectele referitoare la schimbarile climatice sunt associate cu anumite niveluri de
incertitudine cum ar fi cauzele, efectele, prognoza si asa mai departe, schimbarile climatice sunt de
necontestat si necsita masuri ugente.
Prin urmare, este imperios necesar ca Romania sa ia masurile corespunzatoare in vederea atenuarii
impactului schimbarilor climatice pe teritoriul sau si sa protejeze oamenii de efectele adverse ale
schimbarilor climatice.
Componenta de adaptare la schimbarile climatice din strategia actuala ofera o directie strategica de
actiune la nivel national si nu reprezinta un plan de actiune. Principalele efecte si amenintari ale
schimbarilor climatice – inclusiv fenomene meteorologice extreme precum valurile de caldura, secete,
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inundatii si altele – trebuie identificate si cuantificate pentru fiecare dintre aceste sectoare prioritare,
simultan cu identificarea oportunitatilor acestor sectoare de adaptare a impactului schimbarilor climatice
care poate fi semnificativ si care este de multe ori trecut cu vederea de catre factorii de decizie politica. Sa constatat faptul ca perioadele cu precipitatii intense duc la eroziunea solului si cresterea numarului de
alunecari de teren, pierderea de materie organica din sol, ceee ce duce la o scadere dramatica a productiei
agricole, risc de frecventa crescuta a inundatiilor si in special a viiturilor si alte astfel de evenimente. Un
alt aspect semnalat este riscul de scadere a volumelor de apa disponibile pentru generarea de
hidroenergie si a volumelor de apa de racire pentru centralele electrice si centralele nucleare, in special in
timpul verilor foarte calduroase. Riscul de intreruperi in alimentarea cu energie electrica va creste
deoarece temperaturile ridicate din timpul verii vor duce la cresterea cererii pentru aer conditionat.
Acestea sunt doar cateva dintre efectele alarmante a schimbarilor climatice, ceea ce face ca Romania sa ia
masuri fara intarziere.

3.3.2

Amprenta de carbon a proiectului

Termenul de amprenta de carbon este folosit frecvent pentru a indica contributia activitatilor umane si a
celor industriale in termeni de emisii de carbon. Pentru simplificarea raportarii amprentei de carbon,
acesta este exprimat in termeni de cantitate de dioxid de carbon (CO2) plus echivalentul acesteia in alte
Gaze cu Efect de Sera (GES) – CO2 – echivalent (CO2-eq) emise. O alta definitie a amprentei de carbon
este: întreaga cantitate de emisii de gaze cu efect de ser (GES) cauzate de o organiza ie, un eveniment
sau un produs. Astfel, se poate spune ca Amprenta de carbon este o evaluare a ciclului de via

limitat la

indicatorul referitor la emisiile de carbon.
Abordarea folosita pentru integrarea externalitatilor date de schimbarile climatice, cum este amprenta de
carbon, se bazeaza pe Metodologia Amprentei de Carbon a Bancii Europene de Investitii, care a fost
elaborata in concordanta cu propunerile Uninunii Europene privind reducerea Carbonului pana in anul
2050.
Pasii recomandati presupun:
Cuantificarea volumului emisiilor suplimentar emise in atmosfera datorate componentelor
proiectului; emisiile sunt cuantificate pe baza factorilor de emisie specifici proiectului si se exprima
in tone/an;
Calcularea CO2-eq total se face folosind Potentialul de Incalzire Globala al gazelor cu efect de
sera (GES) emise; GES emise, altele decat CO, sunt transformate in CO2 – eq prin inmultirea
valorii emisiilor de GES cu un factor de incalzire globala aferent.
Gazele cu efect de ser

precum dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O)

hidrofluorocarburile au un poten ial diferit de înc lzire global . De exemplu, o ton
echivalent

i

de metan este

cu 25 tone CO2 iar o ton de protoxid de azot cu 298 tone CO2. Pentru a ine cont de acest

aspect, cantitatea de emisii pentru fiecare gaz cu efect de ser

este transformat

în dioxid de carbon

echivalent (CO2e), astfel încât impactul total al surselor s poat fi agregat într-o singur cifr .
Avand in vedere specificul lucrarilor propuse prin prezentul proiect, surse de emisii de GES au fost luate în
considerare:
Emisii directe
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a.

Emisiile de metan (CH4) provenite din procesul de tratare al apei uzate si din metatancurile
pentru fermentarea/tratarea namolului, in incinta statiilor de epurare ape uzate

Emisii indirecte
b. Emisii de CO2 provenite din consumul de energie electrica;
c. Emisii CO2 provenite din transportul si eliminarea/valorificarea namolului
Emisii CO2e provenite din Statiile de Epurare Ape Uzate
Prin implementarea proiectului, in functie de solutia de tratare a apelor uzate si a namolului in
incinta statiilor de epurare, se estimeaza ca se va produce o cantitate de aproximativ 13.634 t
CO2e /an;
Emisii CO2e din consumul de energie electrica
La emisiile cumulate de 4,50 t CO2e /an , lucrarile de reabilitare si extindere pe componenta de
alimentare cu apa contribuie cu 35%, iar pe componenta de apa uzata cu 65%;
Reducerea emisiilor CO2e in statiile de epurare
Realizarea statiilor noi de epurare si reabilitarea celor existente contribuie cu o pondere
semnificativa (97%) la reducerea gazelor cu efect de sera fata de situatia existenta, respectiv cu
47.180 t/an fata de anul de referinta 2014;
Emisii CO2e generate de eliminarea namolului de la statii de epurare
-

emisiile aferente transportului namolului la beneficiarii finali – depozite de deseuri, agricultura,
incinerare sunt de 85,7 t CO2e /an.

Efectul general al proiectului:
reducerea emisiilor CO2e cu aproximativ 60 % fata de situatia existenta;
-

in termeni cantitativi, reducerea GES a fost evaluata la – 28,96 kt CO 2e /an, insumand:
-

emisii CO2e din SEAU – tratare ape uzate si namol: +13,63 kt CO2e /an

-

emisii CO2e din consum de energie electrica:

+4,5 kt CO2e /an

-

emisii CO2e din epurarea apelor uzate/reducerea CBO5:

-47,18 kt CO2e /an

-

emisii CO2e pentru transportul si eliminarea namolului:

+0,09 kt CO2e /an

-

marirea capacitatii de epurare a apelor uzate este principala cale de reducere a emisiilor GES,
retehnologizarile in Statiile de Tratare/Gospodariile de apa-Statiile de Pompare avand o pondere
redusa in cazul de fata

-

marirea capacitatii de epurare se obtine in principal prin cresterea gradului de colectare/ acoperire
a retelelor, implicand si cresterea consumului de energie cu emisii GES

-

managementul complet al apelor uzate include ca etapa obligatorie eliminarea namolului;

Cantitatea totala de GES emise in prezent in aria proiectului, conform calculelor anterioare, este de 19,67
kt CO2e /an.
Pentru proiectele de alimentare cu apa si canalizare, emisiile considerate sunt date de metanul provenit
din incinta statiilor de epurare ape uzate, in bazinele de fermentare a namolului active. Pentru celelalte
componente ale proiectului, emisiile de GES sunt considerate ca fiind nesemnificative.
3.3.3

Identificare si evaluarea masurilor de adaptare

Pentru riscurile identificate in capitolele anterioare ca fiind medii spre ridicate, s-au prevazut inca din faza
de proiectare, masuri specifice de adaptare si ameliorare a efectelor pe care le au sau le pot avea
shimbarile climatice si hazardele asociate acestora asupra lucrarilor, in scopul de a minimiza pe cat posibil,
efectele adverse provocate de acestea asupra lucrarilor proiectate.
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Tabel 29: Masuri de adaptare/ameliorare identificate
Risc identificat / Descriere

Gradul
Riscului

Masuri de adaptare/ameliorare

SISTEME DE ALIMENTARE CU APA
Consecinte primare ale Schimbarilor climatice
Schimbarea temperaturii
4 – Minor
medii
Temperaturi extreme

4 – Minor

Schimbarea precipitatiilor
medii

6 – Minor

Precipitatii extreme

6 – Minor

Viteza medie a vantului

1–
Nesemnificativ

Umiditate

9 - Mediu

Amplasarea retelelor sub adancimea de inghet
Nu sunt necesare alte masuri suplimentare de
atenuare / adaptare
Asigurarea rezervei de apa bruta si/sau apa
potabila
Amplasarea retelelor sub adancimea de inghet
Nu sunt necesare alte masuri suplimentare de
atenuare / adaptare
Solutiile de fundarea a obiectivelor si pozare a
conductelor au fost adaptate conditiilor geotehnice
si hidrogeologice identificate in cadrul studiilor
specific elaborate
Nu sunt necesare alte masuri de atenuare/adaptare
Solutiile de fundarea a obiectivelor si pozare a
conductelor au fost adaptate conditiilor geotehnice
si hidrogeologice identificate in cadrul studiilor
specific elaborate
Fronturile de captare/forajele de alimentare cu apa
se vor executa cu respectarea normativelor in
vigoare; acviferele interceptate se afla la medii si
mari adancimi, interferentele dintre acestea si
precipitatii fiind insesizabile la ploi abundente, de
scurta durata
Solutii constructive adoptate sunt adaptate
specificului zonei
Nu sunt necesare alte masuri suplimentare de
atenuare / adaptare
Operatii de epuisment directe sau indirecte: prin
pompare, direct din sapatura sau chiar realizarea
unor foraje (de epuisment) adiacente incintei de
fundare echipate corespunzator
Operatii de epuisment prin pompare, direct din
sapatura sau chiar realizarea unor foraje (de
epuisment) adiacente incintei de fundare echipate
corespunzator
Materiale specifice de pozare a conductelor, cu
respectarea normativelor in vigoare si specificului
zonei

Efecte secundare/Hazarde asociate
Seceta/Disponibilitatea
resurselor de apa

9 – Mediu

Amplasarea fronturilor de captare/forajelor de
alimentare cu apa din surse subterane in
conformitate cu concluziile studiilor hidrogeologice
preliminare elaborate pentru fiecare sistem de
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Risc identificat / Descriere

Gradul
Riscului

Masuri de adaptare/ameliorare
alimentare cu apa in parte
Intocmire raport hidrogeologic
fiecarui foraj

Inundatii

9 - Mediu

Alunecari de teren

6 – Minor

Cutremure

4 – Minor

Eroziunea solului

4 – Minor

Fenomene
extreme/dezastre climatice

4 - Minor

Cresterea temperaturii

4 – Minor

Incendii

9 Mediu

dupa

executia

Amplasarea obiectivelor in zone neinundabile,
conform concluziilor studiilor de inundabilitate
elaborate pentru fiecare sistem de alimentare cu
apa in parte
Solutiile de fundare si de pozare a conductelor sunt
adaptate categoriei geotehnice identificate in cadrul
studiilor specifice elaborate pentru fiecare sistem
de alimentare cu apa in parte
Nu sunt necesare masuri de atenuare / adaptare
suplimentare
Solutiile de fundare si de pozare a conductelor sunt
adaptate zonei seismice si respecta normelor de
proiectare antiseismica
Nu sunt necesare masuri de atenuare / adaptare
suplimentare
Solutiile de fundare si de pozare a conductelor sunt
adaptate categoriei geotehnice identificate in cadrul
studiilor specifice elaborate pentru fiecare sistem
de alimentare cu apa in parte
Nu sunt necesare masuri de atenuare / adaptare
suplimentare
Solutii constructive
specificului zonei
Nu sunt necesare
atenuare/adaptare

adoptate
masuri

sunt

adaptate

suplimentare

de

Nu sunt necesare alte masuri de atenuare /
adaptare, cresterile de temperature nu vor afecta
semnificativ lucrarile propuse
Lucrarile proiectate sunt prevazute cu hidranti si
alte sisteme de interventie in caz de incendiu
Operatorul va elabora si implementa plan de
prevenire si stingere a incendiilor

SISTEME DE EVACUARE APE UZATE
Consecinte primare ale Schimbarilor climatice
Schimbarea temperaturii
2–
medii
Nesemnificativ
Temperaturi extreme

2–
Nesemnificativ

Schimbarea precipitatiilor
medii

3–
Nesemnificativ

Amplasarea retelelor sub adancimea de inghet
Nu sunt necesare alte masuri suplimentare de
atenuare / adaptare
Amplasarea retelelor sub adancimea de inghet
Asigurarea statiilor de epurare, prevederea de
masuri de adaptare in caz de avarii
Nu sunt necesare alte masuri suplimentare de
atenuare / adaptare
Solutiile de fundarea a obiectivelor si pozare a
conductelor au fost adaptate conditiilor geotehnice,
hidrogeologice si hidrologice identificate in cadrul
studiilor specifice elaborate
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Risc identificat / Descriere

Gradul
Riscului

Masuri de adaptare/ameliorare
Nu sunt necesare masuri de atenuare/adaptare,
sistemele
de
canalizare
fiind
de
tip
divisor/separativ

Precipitatii extreme

3–
Nesemnificativ

Viteza medie a vantului

1–
Nesemnificativ

Umiditate

9 -Mediu

Efecte secundare/Hazarde asociate
Seceta/Disponibilitatea
9 – Mediu
resurselor de apa
Inundatii
16 – Mediu

Solutiile de fundarea a obiectivelor si pozare a
conductelor au fost adaptate conditiilor geotehnice,
hidrogeologice si hidrologice identificate in cadrul
studiilor specifice elaborate
Nu sunt necesare masuri de atenuare/adaptare,
sistemele
de
canalizare
fiind
de
tip
divisor/separativ
Solutii constructive
specificului zonei
Nu sunt necesare
atenuare/adaptare

adoptate
masuri

sunt

adaptate

suplimentare

de

Operatii de epuisment directe sau indirecte: prin
pompare, direct din sapatura sau chiar realizarea
unor foraje (de epuisment) adiacente incintei de
fundare echipate corespunzator
Operatii de epuisment prin pompare, direct din
sapatura sau chiar realizarea unor foraje (de
epuisment) adiacente incintei de fundare echipate
corespunzator
Materiale specifice de pozare a conductelor, cu
respectarea normativelor in vigoare si specificului
zonei
Asigurarea necesarului de apa din surse alternative
Amplasarea, pe cat posibil, a obiectivelor in zone
neinundabile,
conform
concluziilor
studiilor
hidrologice si de inundabilitate elaborate pentru
amplasamentele analizate
5 din cele 16 SEAU sunt amplasate in zone
identificate ca fiind inundabile, ca urmare, au fost
prevazute inca din faza de poriectare masuri
specific de adaptare/ameliorare a posibilelor efecte
pe
care
le
pot
avea
inundatiile
asupra
componentelor proiectului;
Se propune realizarea unui dig perimetral
permanent din palplanse sintetice (PVC si material
compozit) pe conturul amplasamentului statiei de
epurare cu rol de ecran de protectie (bariera de
etansare)
impotriva
nivelelor
ridicate
corespunzatoare debitelor raului in cazul producerii
viiturilor,
evitandu-se
astfel
inundarea
amplasamentului;
Amplasamentul va fi inaltat prin realizarea unui
strat de umplutura din balast si pamant stabilizat
cu var pe intreaga suprafata a incintei statiei de
epurare, delimitata si inchisa de ecranul de
protectie;
In zona gurilor de varsare, pentru protectia si
asigurarea stabilitatii malului, se vor executa
lucrarile de sprijin necesare;
Pentru evitarea eroziunii apei in amonte si aval de
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Risc identificat / Descriere

Gradul
Riscului

Masuri de adaptare/ameliorare
gura de varsare vor fi prevazute dale de beton
turnate pe loc. De la gura de varsare spre talvegul
raului se va monta un masiv de anrocamente
asezate pe o saltea de fascine. Gura de varsare nu
va
constitui
un
obstacol
pentru
albia
raului/canalului de descarcare si nu va produce nici
o modificare

Alunecari de teren

6 – Minor

Cutremure

6 – Minor

Eroziunea solului

4 – Minor

Fenomene
extreme/dezastre climatice

4 – Minor

Cresterea temperaturii

4 – Minor

Incendii

9 – Mediu

3.4

Solutiile de fundare si de pozare a conductelor sunt
adaptate categoriei geotehnice identificate in cadrul
studiilor
specifice
elaborate
pentru
fiecare
component a sistemlor de evacuare ape uzate in
parte;
Nu sunt necesare masuri de atenuare / adaptare
suplimentare
Solutiile de fundare si de pozare a conductelor sunt
adaptate zonei seismice si respecta normelor de
proiectare antiseismica
Nu sunt necesare masuri de atenuare / adaptare
suplimentare
Solutiile de fundare si de pozare a conductelor sunt
adaptate categoriei geotehnice identificate in cadrul
studiilor
specifice
elaborate
pentru
fiecare
component a sistemlor de evacuare ape uzate in
parte;
Nu sunt necesare masuri de atenuare / adaptare
suplimentare
Solutii constructive
specificului zonei
Nu sunt necesare
atenuare/adaptare

adoptate
masuri

sunt

adaptate

suplimentare

de

Nu sunt necesare alte masuri de atenuare /
adaptare, cresterile de temperature nu vor afecta
semnificativ lucrarile propuse
Lucrarile proiectate sunt prevazute cu hidranti si
alte sisteme de interventie in caz de incendiu
Operatorul va elabora si implementa plan de
prevenire si stingere a incendiilor

Proiectare tehnica, estimari de cost si program de implementare

Estimarea costurilor de investitie este descrisa si prezentata in detaliu in capitolele respective ale Studiului
de Fezabilitate. Costurile de investitie sunt estimate separat si detaliate pentru fiecare aglomerare, dar in
scopul Analizei Cost-Beneficiu vom utiliza costurile de investitii globale pentru intregul proiect.
Costurile de investitie sunt estimate separat pentru extinderea, inlocuirea, reabilitarea infrastructurii de
alimentare cu apa (productie, transmisie, depozitare, distributie) si pentru constructii noi, inlocuire,
reabilitare a infrastructurii de canalizare (colectare, transmisie, tratament). In scopul realizarii ACB, costul
de ansamblu este impartit pe urmatoarele categorii, necesare pentru ca Planul de Finantare sa fie
incorporat in formularul Aplicatiei:
Taxe de planificare, design
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Achizitionarea terenului
Constructii
Echipamente
Diverse si neprevazute
Supervizare in timpul constructiei
Asistenta tehnica
Publicitate
Defalcarea costului de investitie este prezentata in urmatorul tabel:
Tabel 30: Defalcarea costurilor de investitii ale proiectului (in preturi constante)
Costuri de investitii

u.m.

TOTAL

Planificare / design

EUR

Achizitionare teren

EUR

-

Constructii

EUR

202,938,699

Echipamente

EUR

38,766,242

Diverse si neprevazute

EUR

8,804,511

Ajustari de pret (daca este cazul)

EUR

-

Asistenta tehnica

EUR

8,511,326

Publicitate

EUR

136,965

Supervizare in timpul constructiei

EUR

6,984,952

Sub-TOTAL

EUR

268,447,882

Alte taxe si onorarii

EUR

-

TOTAL

EUR

268,447,882

2,305,187

Toate costurile cu investitiile de proiect, dupa cum a fost determinat in Studiul de Fezabilitate, sunt
considerate eligibile pentru Fondurile de Coeziune.
Avand in vedere experienta de implementare a proiectului anterior de investitii SOP I, precum si tipul si
natura investitiei actuale, in cadrul ACB am luat in considerare urmatorul program de implementare (ca
procent din valoarea totala a investitiei):
2017:
2018:
2019:
2020:
2021:
2022:
2023:

0.0%;
4.6%;
14.1%;
35.4%;
38.5%;
7.1%;
0.4%

In perioada anterioara de programare, costurile cu investitiile au fost calculate atat in preturi constante,
cat si in preturi actuale, avand in vedere programul de implementare si inflatia prognozata (cresterea
preturilor). Avand in vedere acest aspect, in urmatorul tabel prezentam costurile cu investitiile si in preturi
actuale:
Tabel 31: Defalcarea costurilor de investitii ale proiectului (in preturi curente)
Costuri de investitii

u.m.

TOTAL
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Costuri de investitii

u.m.

TOTAL

Planificare / design

EUR

Achizitionare teren

EUR

-

Constructii

EUR

217,712,637

Echipamente

EUR

41,588,424

Diverse si neprevazute

EUR

9,445,479

Ajustari de pret (daca este cazul)

EUR

-

Asistenta tehnica

EUR

9,130,950

Publicitate

EUR

146,936

2,473,005

Supervizare in timpul constructiei

EUR

7,412,329

Sub-TOTAL

EUR

287,909,760

Alte taxe si onorarii

EUR

-

TOTAL
EUR
287,909,760
Mai multe detalii cu privire la defalcarea costurilor cu investitiile si componentele de cost pot fi gasite in
Studiul tehnic de fezabilitate.
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ANALIZA FINANCIARA

4.1

Metodologie

Analiza financiara care va fi realizata in cadrul procesului pentru aplicatie ia in considerare urmatoarele:
Cerintele continute in Termenii de Referinta pentru proiectul current (pregatirea Aplicatiei din
Fonduri de Coeziune);
“Ghid pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii. Instrument de evaluare
economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020”, emis de catre Comisia Europeana in
Decembrie 2014;
“Regulamentul de Implementare a Comisiei (UE) 2015/207” care stabileste reguli detaliate pentru
implementarea Regulamentului (UE) nr 1303/2013 al Parlamentului si Consiliului European in ceea
ce priveste modelele de raportare a progresului, transmiterea informatiilor privind proiectele
majore, planul integrat de actiuni, rapoartele de implementare privind obiectivele investitiilor de
crestere economica si a numarului de joburi, declaratia de management, strategia de audit,
raportul de audit si raportul annual de control si metodologia pentru realizarea analizei costbeneficiu si in conformitate cu Regulamentul (UE) nr 1299/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste modelul pentru rapoartele de implementare privind obiectivul de
cooperare teritoriala europeana”, Anexa III.
“Regulamentul delegat de catre Comisie (EU) nr. 480/2014 care suplimenteaza regulamentul UE
Nr. 1303/2013 al Parlamentului si Consiliului European ce contine prevederi comune privind
Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondul European Maritim si pentru Pescuit si care
cuprinde prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social
European, Fondului de Coeziune si ale Fondului European Maritim si pentru Pescuit, sectiunea III;
“Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de apa si apa uzata care vor fi finantate din
Fondul de Coeziune si din Fondul European de Dezvoltare Regionala in 2014-2020” pregatit de
catre Ministerul Fondurilor Europene si JASPERS pentru proiectele din sectorul de apa si apa uzata
din Romania (varianta Aprilie 2016);
Obiectivul Analizei Financiare (FA) este acela de a evalua viabilitatea financiara si sustenabilitatea
Proiectului pe intreaga durata de viata a acestuia.
In termeni generali analiza financiara ia in considerare toate datele relevante si informatiile disponibile din
diverse surse si in special rapoartele, situatiile financiare si datele privind productia / serviciul furnizate de
catre operator pentru anii 2014 si 2015. De asemenea FA ia in considerare date socio-economice si
informatii cadru prezentate in Raportul de Master Plan, concepte tehnice, proiectii privind cererea si
estimari de costuri, asa cum sunt detaliate in capitolele respective ale Studiului de Fezabilitate.
Conform standardelor UE privind Analiza de Cost-Beneficiu, aceasta si analiza financiara trebuie sa
utilizeze “metoda incrementala”, ceea ce inseamna ca proiectul este evaluat pe baza diferentelor dintre
scenariul “cu proiect” si un scenariu alternativ “fara proiect”. Pentru scenariul “cu proiect”, veniturile si
costurile luate in considerare trebuie sa fie cele ale unui scenariu de activitate eficienta. Pentru scenariul
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“fara proiect” veniturile si costurile luate in considerare sunt cele ale “activitatii curente” fara investitii
majore sau inlocuiri.
Analiza financiara contine urmatoarele componente:
Proiectarea evolutiei datelor de baza relevante pentru proiect: (i) populatia, (ii) nivelul serviciilor,
(iii) productia de apa, (iv) vanzarile de apa, (v) volumul de apa uzata generata, colectata si
epurata, asa cum au fost estimate in Studiul de Fezabilitate pentru perioada 2018 –2047;
estimarea si proiectia datelor de dezvoltare corespunzatoare pentru scenariul “fara proiect”;
Proiectarea si alocarea investitiei totale si a costurilor de reinvestire pentru proiectul de apa si apa
uzata propus si a costurilor suplimentare cerute de investitie, asa cum a fost estimat in Studiul de
Fezabilitate pentru perioada 2018– 2047;
Strategia de contractare si achizitii conform reglementarilor legislatiei Romane;
Proiectia costurilor de exploatare pentru o operare si intretinere adecvata a sistemelor de apa si
apa uzata reabilitate si extinse ale OR, pentru a asigura standardele de servicii dorite si intreaga
durata de viata tehnica a investitiei in conditiile existente in zona studiata, asa cum este estimat in
Studiul de Fezabilitate pentru perioada 2018 –2047; estimarea si proiectia unor costuri anuale de
exploatare adecvate pentru scenariul “fara proiect”;
Strategia de tarifare pentru proiectarea unor tarife corespunzatoare pentru activitatile de apa si
apa uzata, luand in considerare atat acoperirea completa a costurilor cat si suportabilitatea
populatiei; ipoteze adecvate pentru stabilirea tarifului la scenariul “fara proiect”;
Proiectia veniturilor din vanzarea serviciilor de apa si apa uzata catre consumatorii casnici si
industriali conectati in zona proiectului atat pentru scenariul “cu proiect” cat si pentru scenariul
“fara proiect”;
Proiectia performantelor financiare ale operatorului regional pe perioada evaluata din 2015 pana in
2047;
Determinarea nivelului necesar de interventie a UE (in conformitate cu “Ghidul CE privind
metodologia de realizare a Analizei Cost Beneficiu pentru proiectele de investitii. Instrument de
evaluare economica pentru politica de coeziune 2014-2020.”);
Elaborarea unui Plan de Finantare corespunzator
FA se bazeaza pe datele anului de baza 2014 si 2015 si este realizata pentru perioada 2018 – 2047 care
cuprinde perioada de implementare a proiectului din 2018 pana in 2022 si o perioada de exploatare de
circa 24 de ani din 2023 pana in 2047.
4.2

Costuri de investitie

Costurile de investitie estimate contin in primul rand costurile de investitie ale proiectului ce va fi
implementat in perioada 2018 – 2023 (parte din Planul de Investitii pe termen lung) si in plus costuri de
inlocuire si costuri de investitie suplimentare necesare pana la orizontul anului 2047. Costurile de investitie
sunt estimate separat pentru extindere, inlocuire, reabilitare a infrastructurii de alimentare cu apa
(productie, transport, stocare, distributie) cat si pentru constructii noi, inlocuire, reabilitare a
infrastructurii de apa uzata (colectare, transport, epurare).
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4.2.1

Costuri de investitie

Costul de investitie este esalonat pe o baza anuala conform programului de implementare. Luand in
considerare experienta implementarii proiectului de investitii anterior din POS I si tipul si natura
investitiilor curente, am luat in considerare in cadrul ACB curente urmatoarea schema de implementare
(ca procent din valoarea totala a investitiilor):
2017:
2018:
2019:
2020:
2021:
2022:
2023:

0.0%;
4.6%;
14.1%;
35.4%;
38.5%;
7.1%;
0.4%

Operatorul Regional are deja in pregatire caietele de sarcini pentru o parte din licitatiile de lucrari si pentru
licitatia de supervizare si intentioneaza sa lanseze aceste licitatii in prima parte a anului 2017. Tinand cont
de acest lucru, am estimat ca primele plati (avansuri) vor fi efectuate in anul 2017.
Defalcarea costurilor de investitii este prezentata in tabelul de mai jos:
Tabel 32: Defalcarea costurilor de investitii ale proiectului
Costuri de investitie

u.m.

TOTAL

APA

APA UZATA

Proiectare

EUR

2,305,187

827,506

Achizitie teren

EUR

-

-

-

Constructii

EUR

202,938,699

72,850,072

130,088,628

Instalatii si echipamente

EUR

38,766,242

13,916,141

24,850,101

Diverse si neprevazute

EUR

8,804,511

3,160,606

5,643,905

Ajustarea preturilor (daca e cazul)

EUR

-

Asistenta tehnica

EUR

8,511,326

3,055,360

5,455,966

Publicitate

EUR

136,965

49,167

87,798

1,477,681

Supervizare

EUR

6,984,952

2,507,428

4,477,523

Sub-TOTAL

EUR

268,447,882

96,366,280

172,081,602

(TVA si alte taxe si avize)

EUR

-

-

-

TOTAL

EUR

268,447,882

96,366,280

172,081,602

Toate costurile de investitie ale proiectului asa cum au fost determinate in cadrul Studiului de Fezabilitate
sunt considerate costuri eligibile pentru a fi finantate din Fondul de Coeziune.
4.2.2

Costuri de inlocuire

Costurile de inlocuire includ costurile care au aparut in perioada de referinta pentru a inlocui utilajele si
/sau echipamentele cu durata scurta de viata. Costurile de inlocuire au fost calculate luand in considerare
urmatoarea categorie de investitii:
Costuri de inlocuire aferente proiectului propus;
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Costuri de inlocuire aferente proiectului de investitii POS I si investitiilor realizate de autoritatilor
locale din fonduri proprii;
Costurile de inlocuire au fost calculate luand in considerare durata de viata utila a activelor pe categorii de
active:
Activitatea de apa :
o

Lucrari principale:
Surse de apa: 25 de ani;
Aductiuni apa: 60 ani;
Statie de tratare a apei: 30 ani;
Rezervoare: 50 ani;
Statii de pompare: 30 ani;
Retea de distributie a apei: 60 ani;
Altele: 40 ani;

o

Statii si echipamente:
Surse de apa : 15 ani;
Aductiuni apa: 15 ani;
Statie tratare apa: 15 ani;
Rezervoare: 15 ani;
Statii de pompare: 10 ani;
Retea de distributie a apei: 15 ani;
Altele: 15 ani;

Activitatea de apa uzata:
o

Lucrari principale:
Retea de apa uzata: 50 ani;
Statii de pompare: 30 ani;
Statie de Epurare Apa Uzata: 30 ani;

o

Statie si echipamente:
Retea de apa uzata: 15 ani;
Statii de pompare: 10 ani;
Statie de Epurare Apa Uzata: 15 ani;

Echipamente: 10 ani.
Costurile totale de reinvestire luate in considerare pentru analiza reprezinta 50,9 milioane Euro. Calculul
detaliat si programarea costurilor de investitii sunt prezentate in modelul financiar ACB, foaia de calcul
“Investitii”.
4.2.3

Valoarea reziduala

Valoarea reziduala reflecta capacitatea potentiala de utilizare ramasa a activelor imobilizate a caror durata
de viata economica nu a fost complet epuizata. Conform Articolului 18 (valoarea reziduala a investitiilor)
din Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) nr.480/2014, pentru activele din proiect cu o durata de viata
economica in exces fata de perioada de referinta, valoarea reziduala va fi stabilita prin “calcularea valorii

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov

52

STUDIU DE FEZABILITATE
actualizate nete a fluxului de numerar generat din operare in anii de viata ramasi” considerand durata
medie ponderata de amortizare a investitiei. Conform recomandarii din ghidul ACB, la categoria flux de
numerar generat am considerat amortizarea anuala corectata cu valoarea reinvestitiilor.
Pentru analiza curenta am calculat valoarea reziduala prin luarea in considerare a fluxului de numerar
ajustat pentru durata de viata ramasa a activelor considerand durata medie ponderata de amortizare a
investitiei, avand in vedere fluxul de numerar din perioada 2048 pana in 2065 (18 de ani). Valoarea
reziduala rezultata din analiza este de 60.5 milioane Euro (neactualizata, la nivelul anului 2047).
Calculul detaliat al valorii reziduale este prezentat in modelul financiar al ACB, foaia de calcul “Investitii”.
4.3

Venituri si costuri de exploatare

4.3.1

Costuri de exploatare

Costurile de exploatare sunt estimate in mod agregat pentru zona de furnizare a serviciilor acoperita de
OR. Costurile de exploatare au la baza valoarea inregistrata si furnizata de OR pentru anul 2015 (in RON si
apoi transformata in EUR la un curs mediu de schimb) si sunt apoi proiectate anual conform calendarului
de implementare pentru perioada 2016 pana in 2047 in Euro (preturi constante).
Incepand cu 2017 analiza ia in considerare impactul asupra costurilor de exploatare a componentelor
investitiei finantate din POS I, incepand cu anul 2018 se iau in calcul impactul preluarii operarii in
localitatile neoperate in prezent, iar incepand cu 2023 (primul an de exploatare al echipamentelor din
proiect), costurile de exploatare iau in considerare impactul noului proiect.
Dupa cum a fost mentionat in abordarea generala, categoriile specifice de costuri de exploatare vor spori
in termeni reali cu ratele de crestere anuala prezentate in modelul financiar al ACB, foaia de calcul “Input”.
Utilizand aceste rate anuale de crestere, diferitele categorii de costuri de exploatare vor spori in termeni
reali in perioada 2016 pana la 2047 dupa cum urmeaza:
Tabel 33: Factori de crestere in termeni reali pentru diferite categorii de costuri de exploatare
Nr
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Categorii de costuri
Crestere in termeni
Crestere in termeni
electrica
Crestere in termeni
intretinerea
Crestere in termeni
Crestere in termeni

Crestere % (in termeni reali)
2016-2047

reali a costurilor materiale
reali a costurilor cu energia

40.2%
64.2%

reali a costurilor cu
reali a altor costuri
reali a salariilor medii

40.2%
37.5%
92.9%

Activitatea de apa – Scenariul “Cu Proiect”
Estimarea costurilor de exploatare se realizeaza separat pe fiecare categorie de cost prin prezentarea
principalelor ipoteze utilizate si a rezultatelor obtinute. Proiectarea costurilor de exploatare pentru
activitatea de apa in scenariul “cu proiect” este prezentata in tabelul urmator:
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Tabel 34: Costuri de exploatare – Activitatea de apa – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)
Costuri
exploatare –
2015
2018
2023
2030
2041
activitatea de
apa
Apa bruta
20,122
44,158
104,111
131,952
162,021
Apa importata
421,776
1,466,386
1,851,460
2,346,564
2,881,287
Materiale
121,071
509,882
988,156
1,252,402
1,537,793
Electricitate
121,048
567,033
1,640,366
2,152,145
2,790,083
Salarii brute
369,391
731,787
1,614,705
1,854,789
2,306,196
Taxe aferente
salariilor
90,221
178,733
394,379
453,017
563,270
Intretinere si
reparatii
34,741
589,968
1,711,366
1,834,816
2,047,047
Servicii prestate
de terti
131,647
137,661
145,399
155,888
173,919
Alte cheltuieli de
exploatare
42,994
44,297
844,994
905,948
1,010,738
Total
1,353,011 4,269,905 9,294,938 11,087,522 13,472,354

2047
181,217
3,222,671
1,719,996
3,214,509
2,597,152
634,334
2,172,981
184,618
1,072,919
15,000,398

In scenariul “Cu Proiect” costurile de exploatare pentru activitatea de apa se anticipeaza ca vor spori de la
1,3 milioane EUR in 2015 la 9,3 milioane in 2023 si apoi vor atinge un nivel de 15,0 milioane EUR pana in
anul 2047.
Costurile de operare pentru activitatea de apa, aferente zonelor neoperate in prezent, care vor fi preluate
in 2018, sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 35: Costurile de operare - zone neoperate
Cantitati energie

UAT

MoaraVlasiei
Mogosoaia
Afumati
Ganeasa
Gruiu
Peris
Ciolpani
Gradistea
Petrachioaia
Domnesti
Ciorogarla
Clinceni
Cornetu
Bragadiru
Magurele
Jilava
TOTAL

Statii de pompare

Tratare

kW/an

kW/an

59,360
61,140
53,000
95,420
53,690
106,434
12,962
241,810
382,737
1,066,553

240,900
286,102
249,691
107,463
127,631
93,111
459,476
713,074
2,277,447

Materiale

Personal

Euro/an

nr.

1,025
8,870
9,855
2,957
3,942
1,025
94,227
146,328
110,784
379,012
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Impactul costurilor de operare generate de activitatea de apa aferente proiectului finantat din POIM este
prezentat in tabelul de mai jos:
Tabel 36: Impactul costurilor de operare aferente proiectului POIM
Cantitati energie

UAT

Statii de pompare

Glina+Catelu
Pantelimon
Cernica
Posta-Balaceanca
Tanganu
Balotesti
Tunari
Branesti
Moara Vlasiei
Mogosoaia
Afumati
Ganeasa
Gruiu
Jilava
Ciolpani
Gradistea
Petrachioaia
Domnesti (sp aductiune)
Domnesti
Ciorogarla
Clinceni
Cornetu
Bragadiru
Magurele
TOTAL

410,586
31,490
197,766
109,042
191,382
78,153
128,068
36,335
68,062
420,623
118,970
162,064
256,362
87,144
86,442
233,600
308,352
210,240
518,592
259,296
518,592
946,080
5,377,240

Tratare

123,516
91,980
8,640
10,950
27,375
323,025
10,950
16,465
153,300
12,319
228,085
65,700
180,310
20,075
92,664
109,500
38,544
94,375
480,375
221,079
52,560
2,361,787

Materiale

Personal

Euro/an

nr.

65,501
197
197
37,361
138
20,960
20,696
86,636
83,278
10,446
16,908
434
38,852
16,543
7,940
19,937
50,000
476,024

3
20
2
7
9
10
14
8
10
10
10
10
10
5
8
3
10
149

Costurile cu apa bruta au fost calculate luand in considerare urmatoarele doua elemente principale:
Cantitatea de apa bruta: calculata luand in considerare evolutia ponderii acestei surse in cantitatea
de apa produsa, rezultata din evolutia consumului si a nivelului de pierderi;
Tariful apei brute: pornind de la tariful actual al apei brute si luand in considerare cresterea in
termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic;
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Proiectarea costurilor cu apa bruta este prezentata in tabelul urmator:
Tabel 37: Costurile cu apa bruta – Activitatea de apa – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)
Costuri cu apa
bruta
Cantitate

2015

2018

2023

2030

2041

2047

1,627,775

3,416,115

7,625,437

9,014,325

9,920,927

10,453,303

0.012

0.013

0.014

0.015

0.016

0.017

Pret mediu

Costurile cu apa tratata importata au fost calculate luand in considerare urmatoarele doua elemente
principale:
Cantitatea de apa tratata: calculata luand in considerare evolutia ponderii acestei surse in
cantitatea de apa produsa, rezultata din evolutia consumului si a nivelului de pierderi;
Tariful apei tratate: pornind de la tariful actual al apei tratate si luand in considerare cresterea in
termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic;
Proiectarea costurilor cu apa tratata este prezentata in tabelul urmator:
Tabel 38: Costurile cu apa tratata importata – Activitatea de apa – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)
Costuri cu apa tratata
Cantitate
Pret mediu

2015

2018

2023

2030

2041

2047

1,217,399

4,047,633

4,838,553

5,719,842

6,295,106

6,632,913

0.346

0.362

0.383

0.410

0.458

0.486

Costurile materiale au fost calculate pe baza urmatoarelor ipoteze:
Proportional cu evolutia cantitatii de apa produse, avand in vedere nivelul pierderilor si nivelul
consumului de apa (costuri variabile);
Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile
materiale asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
Impactul activelor din proiect asupra costurilor de exploatare este prezentat in tabelul urmator:
Tabel 39: Impactul investitiilor din proiect pe cheltuielile materiale - apa
Materiale

Cost

KMnO4

15,519
47,580

Polimer

526

Clor

Hipoclorit
Bopac

67,540
247,327

Altele

97,532

Total

476,024

Costurile cu energia electrica au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:
Proportional cu evolutia cantitatii de apa produse, avand in vedere nivelul pierderilor si nivelul
consumului de apa (costuri variabile);
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Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile cu
energia electrica asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
Impartita pe 3 categorii:
o

Cantitatea aferenta sistemului actual de operare;

o

Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POS I;

o

Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POIM;

Proiectia costurilor cu energia electrica este prezentata in urmatorul tabel:
Tabel 40: Costuri cu energia electrica – Activitatea de apa – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)
Energia electrica
Cantitate aferenta
sistemului de operare actual
Cantitate aferenta
componentelor de investitii
din POS I
Cantitate aferenta
componentelor de investitii
din POIM
Consum total de energie
electrica
Pret mediu

2015

2018

2023

2031

2041

2047

882,062

872,193

821,710

971,375

1,069,070

1,126,438

-

3,021,389

1,843,680

2,179,486

2,398,684

2,527,402

-

-

7,739,027

9,148,604

10,068,710

10,609,017

882,062

3,893,583

10,404,417

12,299,465

13,536,464

14,262,857

0.137

0.146

0.158

0.175

0.206

0.225

Costurile cu personalul au fost calculate avand in vedere urmatoarele ipoteze:
Pornind de la numarul actual de angajati si luand in considerare impactul implementarii proiectului
de investitii asupra numarului de angajati (crestere sau scadere);
Salariul mediu a fost estimat pornind de la salariile actuale si luand in considerare cresterea in
termeni reali pentru costurile cu personalul prezentata in scenariul macroeconomic.
Impactul activelor din proiect asupra costurilor de exploatare este prezentat in tabelul urmator:
Tabel 41: Impactul investitiilor din proiect pe consumurile energetice - apa
Consum
Energie
(kWh)
Statii de pompare

5,377,240

Tratare/Clorinare

2,361,787

Total

7,739,027

Proiectia costului cu personalul este prezentata in tabelul urmator:
Tabel 42: Costurile cu personalul – Activitatea de apa – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)
Personal
Numar
Salariu mediu brut

2015

2018

2023

2030

2041

2047

93

154

303

303

303

303

331.0

396.0

444.1

510.1

634.3

714.3
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Personal

2015

Taxe aferente salariilor
Procentul taxelor in salariile brute

2018

2023

2030

2041

2047

80.8

96.7

108.5

124.6

154.9

174.5

24.4%

24.4%

24.4%

24.4%

24.4%

24.4%

Costurile cu intretinerea au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:
Pornesc de la nivelul actual si iau in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile
materiale prezentata in scenariul macroeconomic;
Costurile de intretinere aferente investitiilor:
o

2,00% din valoarea statiei si utilajelor;

o

1,00% din valoarea lucrarilor principale;

Costuri generale si administrative : pornind de la nivelul actual, care este ajustat astfel incat sa ia in
considerare impactul proiectului de investitii, precum si cresterea in termeni reali pentru costurile
materiale prezentata in scenariul macroeconomic. A fost considerat ca in anul 2023 nivelul acestora va fi
crescut la 10% din costurile de operare pentru a asigura o dezvoltare durabila.
Activitatea de apa – Scenariul “Fara proiect”
Proiectarea costurilor de exploatare este prezentata separat pentru fiecare categorie de cost prin
evidentierea principalelor ipoteze utilizate si a rezultatelor obtinute. Estimarea costurilor de exploatare
pentru activitatea de apa in scenariul “fara proiect” este prezentata in tabelul urmator:
Tabel 43: Costuri de exploatare – Activitatea de apa – Scenariul ”Fara Proiect” (sume in EUR)
Costuri de
exploatare –
2015
2018
2023
2030
2041
activitatea de apa
Apa bruta
20,122
44,158
43,267
49,305
60,540

2047
67,713

Apa importata

421,776

1,466,386

1,436,775

1,637,280

2,010,376

2,248,572

Materiale

121,071

509,882

499,585

569,304

699,034

781,858

Energie electrica

121,048

567,033

569,457

671,751

870,871

1,003,348

Salarii brute

369,391

731,787

820,675

942,698

1,172,126

1,320,005

Taxe aferente salariilor

90,221

178,733

200,443

230,246

286,282

322,401

Operare si intretinere
Servicii prestate de
terti
Alte cheltuieli de
exploatare
Total

34,741

589,968

623,132

668,082

745,358

791,212

131,647

137,661

145,399

155,888

173,919

184,618

42,994

44,297

46,557

49,915

55,688

59,114

1,353,011

4,269,905

4,385,290

4,974,469

6,074,195

6,778,840

In scenariul “fara proiect” costurile de exploatare pentru activitatea de apa se anticipeaza ca vor creste de
la 1,3 milioane EUR in 2015 la un nivel de 4,4 milioane EUR in 2023 si apoi pana la un nivel de 6,8
milioane EUR pana in anul 2047.
Costurile cu apa bruta au fost calculate luand in considerare urmatoarele 2 elemente principale:
Cantitatea de apa bruta: calculata luand in considerare evolutia ponderii acestei surse in cantitatea
de apa produsa rezultata din evolutia consumului si a nivelului de pierderi;
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Tariful apei brute: pornind de la tariful actual al apei brute si luand in considerare cresterea in
termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic;
Proiectarea costurilor cu apa bruta este prezentata in tabelul urmator:
Tabel 44: Costuri cu apa bruta – Activitatea de apa – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)
Costuri cu apa bruta
Cantitate

2015

2018

2023

2031

2041

2047

1,627,775

3,416,115

3,168,993

3,368,264

3,707,022

3,905,947

0.012

0.013

0.014

0.015

0.016

0.017

Pret mediu

Costurile cu apa tratata au fost calculate luand in considerare urmatoarele 2 elemente principale:
Cantitatea de apa tratata importata: calculata luand in considerare evolutia ponderii acestei surse
in cantitatea de apa produsa rezultata din evolutia consumului si a nivelului de pierderi;
Tariful apei tratate: pornind de la tariful actual al apei tratate si luand in considerare cresterea in
termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic;
Proiectarea costurilor cu apa tratata este prezentata in tabelul urmator:
Tabel 45: Costuri cu apa tratata – Activitatea de apa – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)
Costuri cu apa tratata
Cantitate

2015

2018

2023

2031

2041

2047

1,217,399

4,047,633

3,754,826

3,990,935

4,392,318

4,628,018

0.346

0.362

0.383

0.410

0.458

0.486

Pret mediu

Costurile materiale au fost calculate pe baza urmatoarelor ipoteze:
Proportional cu evolutia cantitatii de apa produse, avand in vedere nivelul pierderilor si nivelul
consumului de apa (costuri variabile);
Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile
materiale asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
Costurile cu energia electrica au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:
Proportional cu evolutia cantitatii de apa produse, avand in vedere nivelul pierderilor si nivelul
consumului de apa (costuri variabile);
Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile cu
energia electrica asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
Impartita pe 3 categorii:
o

Cantitatea aferenta sistemului actual de operare;

o

Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POS I;

o

Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POIM;

Proiectia costurilor cu energia electrica este prezentata in urmatorul tabel:
Tabel 46: Costuri cu energia electrica – Activitatea de apa – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)
Costuri cu energia
electrica
Cantitate aferenta

2015
882,062

2018

2023

2031

2041

2047

872,193

809,099

859,976

946,467

997,256
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Costuri cu energia
electrica

2015

2018

2023

2031

2041

2047

sistemului de operare actual
Cantitate aferenta
componentelor de investitii
din POS I
Cantitate aferenta
componentelor de investitii
din POIM
Consum total de energie
electrica
Pret mediu

-

3,021,389

2,802,822

2,979,067

3,278,682

3,454,623

-

-

-

-

-

-

882,062

3,893,583

3,611,920

3,839,043

4,225,149

4,451,879

0.137

0.146

0.158

0.175

0.206

0.225

Costurile cu personalul au fost calculate avand in vedere urmatoarele ipoteze:
Pornind de la numarul actual de angajati si luand in considerare impactul implementarii proiectului
de investitii asupra numarului de angajati (crestere sau scadere);
Salariul mediu a fost estimat pornind de la salariile actuale si luand in considerare cresterea in
termeni reali pentru costurile cu personalul prezentata in scenariul macroeconomic.
Proiectia costului cu personalul este prezentata in tabelul urmator:
Tabel 47: Costuri cu personalul – Activitatea de apa – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)
Personal

2015

Numar

2023

2031

2041

2047

93

154

154

154

154

154

331.0

396.0

444.1

510.1

634.3

714.3

80.8

96.7

108.5

124.6

154.9

174.5

24.4%

24.4%

24.4%

24.4%

24.4%

24.4%

Salariu mediu brut
Taxe aferente salariilor
Procentul taxelor in salariile brute

2018

Costurile cu intretinerea au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:
Pornesc de la nivelul actual si iau in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile
materiale prezentata in scenariul macroeconomic;
Costurile de intretinere aferente investitiilor:
o

2,00% din valoarea statiei si utilajelor;

o

1,00% din valoarea lucrarilor principale;

Alte cheltuieli de exploatare: pornind de la nivelul actual, care este ajustat astfel incat sa ia in considerare
impactul proiectului de investitii, precum si cresterea in termeni reali pentru costurile materiale prezentata
in scenariul macroeconomic.
Activitatea de apa uzata – Scenariul “Cu proiect”
Proiectarea costurilor de exploatare este prezentata separat pentru fiecare categorie de cost prin
evidentierea principalelor ipoteze utilizate si a rezultatelor obtinute. Estimarea costurilor de exploatare
pentru activitatea de apa uzata in scenariul “cu proiect” este prezentata in tabelul urmator:
Tabel 48: Costuri de exploatare – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”Cu Proiect” (sume in EUR)
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Costuri de exploatare
– activitatea de apa
uzata

2015

2018

Materiale

106,051

535,165

1,273,222

1,612,813

1,980,333

2,214,970

Energie electrica

2023

2031

2041

2047

50,220

230,686

2,058,372

2,699,085

3,499,146

4,031,435

316,682

432,400

1,113,012

1,278,501

1,589,655

1,790,210

Taxe aferente salariilor

77,726

106,128

273,178

313,796

390,165

439,390

Intretinere si reparatii

12,894

988,073

3,112,418

3,336,933

3,722,911

3,951,945

603,279

630,835

666,296

714,360

796,989

846,020

-

315,932

1,051,484

1,421,730

1,745,707

1,952,544

111,804

115,192

954,798

1,023,673

1,142,079

1,212,340

1,278,657

3,354,412

10,502,780

12,400,892

14,866,986

16,438,853

Salarii brute

Servicii prestate de terti
Costuri cu valorificarea
namolului
Alte cheltuieli de
exploatare
Total

In scenariul “cu proiect” costurile de exploatare pentru activitatea de apa uzata se anticipeaza ca vor
creste de la 1,3 milioane EUR in 2015 la un nivel de 10,5 milioane EUR in 2023 si apoi pana la un nivel de
16,4 milioane EUR pana in anul 2047.
Costurile de operare actuale pentru activitatea de apa uzata, aferente zonelor neoperate in prezent, care
vor fi preluate in 2018, sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 49: Costurile de operare - zone neoperate
Cantitati energie

UAT

Materiale

Personal
nr.

Statii de pompare

Tratare

Euro/an

124,888
116,127
24,364
265,379

177,152
73,931
251,083

2,000
9,366
2,374
11,547
25,288

Branesti fara POS
Moara Vlasiei
Afumati
Ganeasa
Gruiu
Catelu
Ciolpani
Gradistea
Petrachioaia
Peris
Bragadiru- Cornetu
Domnesti - Ciorogarla -Ordoreanu
Clinceni
Magurele
Magurele
Jilava
TOTAL

11

Impactul costurilor de operare generate de activitatea de apa uzata aferente proiectului finantat din POIM
este prezentat in tabelul de mai jos:
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Tabel 50: Impactul costurilor de operare aferente proiectului POIM
Cantitati energie

Materiale

Personal

Euro/an
-

nr.

-

298,421

-

-

-

4,141

-

10,128

-

Posta-Balaceanca

37,531

-

-

-

Tanganu

60,335

-

-

-

Balotesti

23,331

-

30,068

8

Tunari

75,195

911,617

22,612

4

Branesti

43,073

258,548

17,288

-

Moara Vlasiei

42,043

312,164

26,696

8

Mogosoaia

34,553

312,164

33,688

6

Afumati

235,528

-

23,779

10

Ganeasa

146,565

814,571

64,319

-

Gruiu

112,542

489,316

43,055

10

29,053

-

30,383

6

7,564

-

-

-

Ciolpani

98,713

312,164

29,782

10

Gradistea

44,005

311,370

21,299

10

Petrachioaia

41,194

311,370

16,357

8

Peris

51,902

312,164

28,109

8

Aglomerarea Bragadiru- Cornetu

554,800

312,164

32,030

6

Aglomerarea Domnesti - Ciorogarla -Ordoreanu

851,472

489,316

86,586

6

Aglomerarea Clinceni

390,696

489,316

42,916

13

Aglomerarea Magurele

580,788

793,790

98,037

13

-

87,600

-

-

725,328

537,837

70,752

10

4,492,413

7,055,471

727,883

136

UAT

Statii de pompare
3,641

Glina
Pantelimon
Cernica

Silistea
Catelu

Aglomerarea Magurele (SE Varteju)
Aglomerarea Jilava
TOTAL

Tratare

-

Costurile materiale au fost calculate pe baza urmatoarelor ipoteze:
Proportional cu evolutia cantitatii de apa produse, avand in vedere nivelul pierderilor si nivelul
consumului de apa (costuri variabile);
Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile
materiale asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
Activele realizate in programul POS Mediu vor avea urmatorul impact pe costurile de operare ale
operatorului regional (sunt preluate atat la scenariul „Cu Proiect” cat si la scenariul „Fara Proiect”):
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Tabel 51: Impactul POS asupra costurilor de exploatare
Materiale
(EUR)

Statii de epurare

Energie
(kWh)

Bragadiru

30,207

306,800

Domnesti

8,570

226,800

Branesti
Total

5,884

170,900

44,661

704,500

Activele realizate in proiectului vor avea urmatorul impact pe costurile de operare ale operatorului
regional:
Tabel 52: Impactul POIM asupra costurilor de exploatare (sume in EUR)
Materiale

Cost

Clorura ferica

273,955

Polimer

112,932

Var nestins

178,253

Altele

162,743

Total

727,883

Costurile cu energia electrica au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:
Proportional cu evolutia cantitatii de apa produse, avand in vedere nivelul pierderilor si nivelul
consumului de apa (costuri variabile);
Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile cu
energia electrica asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
Impartita pe 3 categorii:
o

Cantitatea aferenta sistemului actual de operare;

o

Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POS I;

o

Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POIM;

Proiectia costurilor cu energia electrica este prezentata in urmatorul tabel:
Tabel 53: Costuri cu energia electrica – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”cu proiect” (sume in EUR)
Costuri cu energia electrica
Cantitate aferenta sistemului de
operare actual
Cantitate aferenta componentelor de
investitii din POS I
Cantitate aferenta componentelor de
investitii din POIM
Consum total de energie electrica
Pret mediu

2015

2018

2023

2030

2041

2047

365,949

361,310

343,931

406,352

447,220

471,218

-

1,222,714

1,163,901

1,375,138

1,513,441

1,594,655

-

- 11,547,884 13,643,724 15,015,920 15,821,704

365,949

1,584,024 13,055,716 15,425,214 16,976,581 17,887,577

0.137

0.146

0.158

0.175

0.206

0.225

Impactul investitiei asupra consumurilor cu energia pentru activitatea de apa uzata este prezentat in
urmatorul tabel:

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov

63

STUDIU DE FEZABILITATE
Tabel 54: Impactul investitiei asupra consumurilor cu energia – apa uzata
Consum
Energie
(kWh)
SPAU

4,492,413

SEAU

7,055,471

Total

11,547,884

Costurile cu personalul au fost calculate avand in vedere urmatoarele ipoteze:
Pornind de la numarul actual de angajati si luand in considerare impactul implementarii proiectului
de investitii asupra numarului de angajati (crestere sau scadere);
Salariul mediu a fost estimat pornind de la salariile actuale si luand in considerare cresterea in
termeni reali pentru costurile cu personalul, prezentata in scenariul macroeconomic.
Proiectia costului cu personalul este prezentata in tabelul urmator:
Tabel 55: Costuri cu personalul – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”cu proiect” (sume in EUR)
Personal

2015

Numar
Salariu mediu brut
Taxe aferente salariilor
Procentul taxelor in salariile brute

2018

2023

2030

2041

2047

92

105

241

241

241

241

286.8

343.2

384.9

442.1

549.7

619.0

70.4

84.2

94.5

108.5

134.9

151.9

24.5%

24.5%

24.5%

24.5%

24.5%

24.5%

Costurile cu intretinerea au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:
Pornesc de la nivelul actual si iau in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile
materiale prezentata in scenariul macroeconomic;
Costurile de intretinere aferente investitiilor:
o

2,00% din valoarea statiei si utilajelor;

o

1,00% din valoarea lucrarilor principale;

Costurile cu valorificarea namolului au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:
Proportional cu evolutia cantitatii de namol luand in considerare nivelul cantitatii de apa uzata
generata (cost variabil);
Au fost luate in considerare costurile individuale cu valorificarea namolului calculate pe baza
strategiei de valorificare a namolului si avand in vedere cresterea in termeni reali pentru costurile
materiale care este prezentata in scenariul macroeconomic;
Proiectia costului cu valorificarea namolului este prezentata in tabelul urmator (sume in Euro):
Tabel 56: Costuri cu valorificarea namolului – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”Cu proiect” (sume in
EUR)
Costuri cu valorificarea
namolului

2015

2018

2023

Active existente si active din zona de
operare
Cantitati de namol - depozit ecologic

-

3,082

4,720

Cantitati de namol - agricultura

-

-

2,023

2030

-

2041

2,324

2047

2,558
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Costuri cu valorificarea
namolului

2015

2018

2023

2030

2041

2047

Cantitati de namol - incinerare

-

-

-

5,422

5,967

6,288

Cost unitar - depozit ecologic

-

59

62

67

74

78.82

Cost unitar - agricultura

-

53

56

60

66

70

Cost unitar - incinerare

-

70

73

78

87

93

Total costuri POS

-

182,035

405,569

564,321

692,915

775,014

Costuri din zona neoperata la data
analizei
Cantitati de namol - depozit ecologic

-

2,267

7,517

-

-

-

Cantitati de namol - agricultura

-

-

3,222

3,531

3,886

4,095

Cantitati de namol - alta valorificare

-

-

-

8,238

9,066

9,553

Cost unitar - depozit ecologic

-

59

62

67

74

79

Cost unitar - agricultura

-

53

56

60

66

71

Cost unitar - incinerare

-

70

73

78

87

93

Total costuri POIM

-

133,898

645,914

857,409

1,052,791

1,177,530

Alte costuri de exploatare : pornind de la nivelul actual, care este ajustat astfel incat sa ia in considerare
impactul proiectului de investitii, precum si cresterea in termeni reali pentru costurile materiale prezentata
in scenariul macroeconomic.

Activitatea de apa uzata – Scenariul “Fara proiect”
Proiectarea costurilor de exploatare este prezentata separat pentru fiecare categorie de cost prin
evidentierea principalelor ipoteze utilizate si a rezultatelor obtinute. Estimarea costurilor de exploatare
pentru activitatea de apa uzata in scenariul “fara proiect” este prezentata in tabelul urmator:
Tabel 57: Costuri de exploatare – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”Fara proiect” (sume in EUR)
Costuri de exploatare
– activitatea de apa
uzata

2015

2018

2023

2030

2041

2047

Materiale

106,051

535,165

531,272

605,412

743,371

831,448

50,220

230,686

234,727

276,891

358,967

413,573

316,682

432,400

484,922

557,023

692,588

779,967

77,726

106,128

119,019

136,716

169,989

191,435

Energie electrica
Salarii brute
Taxe aferente salariilor
Intretinere si reparatii
Servicii prestate de terti
Costuri cu valorificarea
namolului
Alte cheltuieli de
exploatare
Total

12,894

988,073

1,043,616

1,118,897

1,248,318

1,325,115

603,279

630,835

666,296

714,360

796,989

846,020

-

315,932

348,115

388,293

476,775

533,265

111,804

115,192

121,068

129,802

144,815

153,725

1,278,657

3,354,412

3,549,035

3,927,395

4,631,813

5,074,548
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In scenariul “fara proiect” costurile de exploatare pentru activitatea de apa uzata se anticipeaza ca vor
creste de la 1,3 milioane EUR in 2015 la un nivel de 3,5 milioane EUR in 2023 si apoi pana la un nivel de
5,1 milioane EUR pana in anul 2047.
Costurile materiale au fost calculate pe baza urmatoarelor ipoteze:
Proportional cu evolutia cantitatii de apa produse, avand in vedere nivelul pierderilor si nivelul
consumului de apa (costuri variabile);
Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile
materiale asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
Costurile cu energia electrica au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:
Proportional cu evolutia cantitatii de apa produse, avand in vedere nivelul pierderilor si nivelul
consumului de apa (costuri variabile);
Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile cu
energia electrica asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;
Impartita pe 3 categorii:
o

Cantitatea aferenta sistemului actual de exploatare ;

o

Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POS I;

o

Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POIM;

Proiectia costurilor cu energia electrica este prezentata in urmatorul tabel:
Tabel 58: Costuri cu energia electrica – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)
Costuri cu energia electrica
Cantitate aferenta sistemului
de operare actual
Cantitate aferenta
componentelor de investitii din
POS I
Cantitate aferenta
componentelor de investitii din
POIM
Consum total de energie
electrica
Pret mediu

2015

2018

2023

2031

2041

2047

365,949

361,310

339,592

360,946

397,248

418,565

-

1,222,714

1,149,217

1,221,482

1,344,330

1,416,470

-

-

-

-

-

-

365,949

1,584,024

1,488,809

1,582,428

1,741,578

1,835,035

0.137

0.146

0.158

0.175

0.206

0.225

Costurile cu personalul au fost calculate avand in vedere urmatoarele ipoteze:
Pornind de la numarul actual de angajati si luand in considerare impactul implementarii proiectului
de investitii asupra numarului de angajati (crestere sau scadere);
Salariul mediu a fost estimat pornind de la salariile actuale si luand in considerare cresterea in
termeni reali pentru costurile cu personalul, prezentata in scenariul macroeconomic.
Proiectia costului cu personalul este prezentata in tabelul urmator:
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Tabel 59: Costuri cu personalul – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)
Personal

2015

Numar
Salariu mediu brut
Taxe aferente salariilor
Procentul taxelor in salariile brute

2018

2023

2031

2041

2047

92
286.
8
70.4

105

105

105

105

105

343.2

384.9

442.1

549.7

619.0

84.2

94.5

108.5

134.9

151.9

24.5%

24.5%

24.5%

24.5%

24.5%

24.5%

Costurile cu intretinerea au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:
Pornesc de la nivelul actual si iau in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile
materiale prezentata in scenariul macroeconomic;
Costurile de intretinere aferente investitiilor:
o

2,00% din valoarea statiei si utilajelor;

o

1,00% din valoarea lucrarilor principale;

Costurile cu valorificarea namolului au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:
Proportional cu evolutia cantitatii de namol luand in considerare nivelul cantitatii de apa uzata
generata (cost variabil);
Au fost luate in considerare costurile individuale cu valorificarea namolului calculate pe baza
strategiei de valorificare a namolului si avand in vedere cresterea in termeni reali pentru costurile
materiale care este prezentata in scenariul macroeconomic;
Proiectia costului cu valorificarea namolului este prezentata in tabelul urmator (sume in Euro):
Tabel 60: Costuri cu valorificarea namolului – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”Fara proiect” (sume in
EUR)
Costuri cu valorificarea namolului

2015

2018

2023

2031

2041

2047

Active existente si active din POS Mediu
Cantitati de namol - depozit ecologic

-

5,349

5,608

5,834

6,421

6,766

Cantitati de namol - agricultura

-

-

-

-

-

-

Cantitati de namol - incinerare

-

-

-

-

-

-

Cost unitar - depozit ecologic

-

59

62

66

74

79

Cost unitar - agricultura

-

53

55

60

66

70

Cost unitar - incinerare

-

70

73

79

87

93

Total costuri POS

-

315,932

348,115

388,293

476,775

533,265

Alte costuri de exploatare : pornind de la nivelul actual, care este ajustat astfel incat sa ia in considerare
impactul proiectului de investitii, precum si cresterea in termeni reali pentru costurile materiale prezentata
in scenariul macroeconomic.
4.3.2

Venituri din exploatare

Principiile de stabilire a tarifelor
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Conform principiului regionalizarii, sistemele regionale de apa aplica un tarif uniform pentru toti utilizatorii
din aceeasi categorie. In vreme ce tarifele si structura acestora practicata de fiecare operator de apa este
asociata caracteristicilor speciale ale propriului sistem de operare, obiectivul de ansamblu ar trebui sa fie
acela al asigurarii unui nivel adecvat de recuperare a costurilor, precum si mentinerea sustenabilitatii
financiare a operatorului, respectand in acelasi timp suportabilitatea si disponibilitatea de a plati ale
consumatorului.
In mod normal, necesarul de flux de numerar pentru un sistem public de alimentare cu apa este dat de
costurile de exploatare, investitiile de capital, costurile de inlocuire si cerintele privind serviciul datoriei.
Nivelul proiectat al cheltuielilor se bazeaza pe o analiza a valorilor istorice inregistrate si pe modificarile
anticipate ale acestora datorat schimbarilor la nivelul operarii si adaugarii noilor facilitati.
In acest scop, a fost luata in considerare urmatoarea abordare privind modul de calcul al contributiei
veniturilor in proiectele de apa:
pe termen scurt: contributia va fi stabilita la un anumit nivel de recuperare a costurilor de
exploatare, prin satisfacerea relatiei:
MAX ([2,5% din venitul gospodariei medii]; OPEX + x% din amortizare)
Unde x%= un procent din amortizare(de la 0% la 100%), care se asteapta sa creasca de la un an la altul.
De notat ca aceasta amortizare trebuie sa reflecte valoarea totala a activelor, indiferent de sursa de
finantare si proprietatea asupra activului. Durata de viata a activelor in scopuri de amortizare poate fi
ajustata astfel incat sa reflecte durata de viata utila estimata a activelor mai degraba decat strict
principiile contabile.
Pe termen lung: contributia va spori la un nivel care sa respecte urmatoarea relatie:
MAX ([2,5% din venitul gospodariei medii], OPEX + 100% din amortizare)
Din aceste relatii poate fi dedus faptul ca [2,5% din venitul gospodariei medii] reprezinta o minima
contributie, dar tariful real ar putea depasi aceasta valoare pe termen scurt/mediu pentru a asigura
mentinerea sustenabilitatii fluxului de numerar.
Se intelege faptul ca nivelul veniturilor medii vor fi acelea ale judetului in care este implementat proiectul.
Rezultatele aplicarii politicii de mai sus pot fi rezumate astfel:
O contributie minima este stabilita la [2,5% din venitul gospodariei medii]
Contributia reala va trebui sa fie mai mare, in vederea acoperirii atat a costurilor de exploatare,
cat si a unui procent din amortizare. Acest scenariu este foarte posibil, cel putin pe termen scurt.
Veniturile din tarif vor trebui sa acopere necesarul de flux de numerar, inclusiv costurile de
inlocuire la nivelul perioadei investitiilor. Alternativ, costurile de inlocuire pot fi finantate partial
prin noi datorii, in cazul in care serviciul datoriei poate fi acoperit din fluxul de numerar astfel
generat.
Strategia de tarifare pentru scenariul “Cu proiect”
In proiectarea strategiei de tarifare care sa respecte principiile de mai sus, am utilizat urmatoarea
abordare:
Strategia de tarifare a fost proiectata pentru perioada 2017-2022;
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Tariful initial din strategia de tarifare este tariful in vigoare;
Tarifele vor fi ajustate in termeni reali si cu inflatia anuala la 1 iulie.
Strategia de tarifare propusa este prezentata in urmatorul tabel:
Tabel 61: Strategia de tarifare – Scenariul „Cu proiect”

Strategia
de tarifare

Tarif
initial
(RON/
m3)*

Apa
Apa uzata

3,25
3,45

2017

2018

0,00%
0,00%

2019

5.00%
5.00%

2020

0.00%
0.00%

2.00%
2.00%

2021

2022

3.10%
3.10%

2023

5.00%
5.00%

14.00%
14.00%

*Tarif fara TVA.
Venituri din scenariul “Cu proiect”
Estimarea veniturilor din exploatare se realizeaza luand in considerare proiectia cererii si strategia de
tarifare propusa prezentata in capitolele anterioare. Proiectia veniturilor din exploatare in EUR (preturi
constant) poate fi rezumata astfel:
Tabel 62: Proiectia veniturilor din exploatare – Scenariul „Cu proiect” - (EUR- preturi constante)
Venituri din exploatare
Venituri aferente activitatii de
apa
Venituri aferente activitatii de
apa uzata
Alte venituri aferente activitatii
de apa si apa uzata
Alte venituri nerecurente
Venituri aferente altor activitati
Total venituri

2015

2018

2023

2030

2041

2047

1,307,034

3,680,149

10,331,445

13,276,792

16,992,590

19,810,096

1,185,736

4,429,982

10,668,087

13,701,895

17,536,667

20,444,385

255,274

255,274

255,274

255,274

255,274

255,274

122,523

-

-

-

-

-

363,203

124,579

42,730

42,730

42,730

42,730

3,233,769

8,489,984

21,297,535

27,276,691

34,827,261

40,552,485

In scenariul “cu proiect” veniturile din exploatare se anticipeaza ca vor creste de la 3,2 milioane EUR in
2015 la 21,3 milioane EUR in 2023 si vor atinge un nivel de 40,5 milioane EUR pana in anul 2047.
Strategia de tarifare pentru scenariul “Fara proiect”
Pentru scenariul “fara proiect”, evolutia tarifului este in linie cu strategia de tarifare existenta, ceea ce
inseamna ca majorarile cuprinse pana in anul 2015 au fost aplicate, urmand ca apoi, pentru fiecare an al
perioadei de analiza, tarifele sa fie stabilite la un anumit nivel astfel incat veniturile anuale corespondente
ale OR sa acopere costurile de exploatare plus un procent din amortizare avand in vedere constrangerile
de suportabilitate. Pe termen lung, strategia de tarifare pentru scenariul “fara proiect” ar trebui sa acopere
intreaga amortizare aferenta activelor existente.
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Veniturile pentru scenariul “Fara proiect”
Estimarea veniturilor din exploatare se realizeaza luand in considerare proiectia cererii si strategia de
tarifare propusa prezentata in capitolele anterioare. Proiectia veniturilor din exploatare in EUR (preturi
constante) poate fi rezumata astfel:

Tabel 63: Proiectia veniturilor din exploatare – Scenariul „Fara proiect” - (EUR- preturi constante)
Venituri din exploatare
Venituri aferente activitatii de
apa
Venituri aferente activitatii de
apa uzata

2015

2018

2023

2030

2041

2047

1,307,034

3,680,149

3,863,903

4,557,989

5,879,957

6,345,673

1,185,736

4,429,982

4,712,500

5,559,023

7,171,324

7,739,322

255,274

255,274

255,274

255,274

255,274

255,274

Alte venituri aferente activitatii
de apa si apa uzata
Alte venituri nerecurente

122,523

-

-

-

-

-

Venituri aferente altor activitati

363,203

124,579

42,730

42,730

42,730

42,730

3,233,769

8,489,984

8,874,407

10,415,017

13,349,285

14,382,999

Total venituri

In scenariul “fara proiect” veniturile din exploatare se anticipeaza ca vor creste de la 3,2 milioane EUR in
2015 la 8,9 milioane EUR in 2023 si vor atinge un nivel de 14,4 milioane EUR pana in anul 2047.
4.3.3

Analiza de suportabilitate

Suportabilitatea este o functie atat de pret a serviciului, cat si de abilitatea gospodariilor de a plati pentru
aceste servicii.
Strategia de tarifare ia in considerare o tinta a indicelui de suportabilitate pe termen lung de 2,5% pentru
gospodaria medie. Avand in vedere aceasta politica, analiza de suportabilitate este realizata pe 2 nivele:
Analiza de suportabilitate pentru gospodariile cu venituri scazute.
Analiza de suportabilitate pentru gospodariile cu venituri medii.
Pentru calculul ratei de suportabilitate au fost luate in considerare urmatoarele aspecte:
Evolutia venitului gospodariei medii conform scenariului macroeconomic;
Consumurile individuale medii de apa si apa uzata;
Dimensiunea medie a gospodariei;
Strategia de tarifare folosita in analiza financiara.
Informatiile privind veniturile si cheltuielile gospodariilor, respectiv consumul la nivel local nu sunt
disponibile pe judet, astfel incat analiza porneste de la nivel national. Am incercat sa identificam daca
exista corelatii intre evolutia veniturilor la nivel national si principalii indicatori macroeconomici, iar
aceasta este prezentata in urmatorul tabel:
Tabel 64: Evolutia veniturilor gospodariei medii
Corelatie intre veniturile gospodariei
si indicatorii macroeconomici

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,686.7

2,131.7

2,316.0

2,304.3

2,417.3

2,475.0

2,559.1

2014
(9 luni)

Veniturile totale gospodariei medii
valoare (RON/luna)
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Corelatie intre veniturile gospodariei
si indicatorii macroeconomici

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
(9 luni)

% crestere in termeni nominali

n/a

26.4%

8.6%

-0.5%

4.9%

2.4%

3.4%

-2.5%

% crestere in termeni reali

n/a

19.0%

3.6%

-7.8%

1.7%

-2.4%

1.8%

-3.4%

n/a

260.6%

n/a

n/a

74.3%

n/a

53.4%

n/a

782.7

1,002.9

1,134.2

1,197.4

1,256.5

1,286.3

1,274.0

n/a

% crestere in termeni nominali

n/a

28.1%

13.1%

5.6%

4.9%

2.4%

-1.0%

n/a

% crestere in termeni reali

n/a

20.7%

7.8%

-2.2%

1.7%

-2.5%

-2.5%

n/a

n/a

283.2%

n/a

n/a

75.7%

n/a

n/a

6.56%

6.18%

4.87%

7.96%

3.14%

4.95%

1.55%

0.93%

% de crestere in termeni reali a
veniturilor in cresterea in termeni
reali a PIB
Veniturile totale ale gospodariei din
Decila 1
valoare (RON/luna)

% de crestere in termeni reali a
veniturilor in cresterea in termeni
reali a PIB
Date macroeconomice
Inflatie
Crestere PIB
Crestere in termeni reali a salariilor

6.20%

7.30%

-6.60%

-1.60%

2.30%

0.60%

3.40%

n/a

14.70%

16.50%

-1.50%

-3.70%

-1.90%

1.00%

0.80%

n/a

Prima concluzie care se desprinde din analiza este aceea ca veniturile gospodariei nu au sporit
proportional cu PIB-ul. De fapt, in ultimii 2 ani, veniturile gospodariilor au ramas constante in termeni
nominali desi PIB-ul a crescut. Avand in vedere acest lucru, este necesara o abordare mai prudenta care
sa ia in considerare doar un procent din cresterea PIB ca factor de crestere pentru veniturile gospodariei
(undeva intre 50-100%). Totusi, luand in considerare dimensiunea proiectului de investitii si faptul ca, in
cazul in care tariful nu este suficient pentru a acoperi costurile de exploatare si amortizarea pe termen
lung, acesta ar trebui sa creasca peste limita de suportabilitate, vom considera ca veniturile gospodariilor
vor spori proportional cu PIB-ul.
Nivelul salariilor brute in regiunea Ilfov reprezinta aproximativ 121.7% din salariul brut la nivel national.
Din analiza reise ca in localitatile din zona proiectului cotele defalcate din impozitul pe venit pe locuitor
reprezinta 88.4% din media judetului ceea ce arata clar si un nivel al veniturilor mai mic. De asemenea
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe cap de locuitor este mai
mare cu 27% decat media judetului aratand ca pentru localitatile din zona proiectului se aloca mai multe
fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale decat pentru restul ilustrand gradul mai redus de dezvoltare.
Tinand cont de argumentele de mai sus, am decis ca la factorul de corectie determinat de nivelul salariilor
brute de 121.7% sa aplicam un factor de corectie suplimentare de 88.4% rezultat din comparatia cotelor
defalcate din impozitul pe venit rezultand un factor de corectie folosit la determinarea venitului familiei de
107.56% care a fost folosit in analiza de suportabilitate.
Luand in considerare ipotezele mentionate mai sus, proiectia cererii si strategia de tarifare prezentate in
capitolele anterioare, vom obtine urmatoarea evolutie a indicelui de suportabilitate pentru scenariul “cu
proiect”:
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Figura 5: Indice de suportabilitate – Scenariul “Cu Proiect”

Figura indica faptul ca limita minima de suportabilitate este depasita pe un numar de ani pentru a putea
acoperi costurile ridicate de exploatare. Totusi, in toti anii analizei, indicele de suportabilitate este sub
nivelul de 3.5%, ceea ce inseamna ca strategia de tarifare propusa poate fi considerata ca suportabila.
Indicele de suportabilitate pentru scenariul “fara proiect” indica valori mai scazute in principal datorita
faptului ca amortizarea care trebuie acoperita pe termen lung (amortizarea aferenta activelor existente ale
OR, proiectului din POS I) este mai scazuta decat in scenariul “cu proiect”. In scenariul “fara proiect”,
dupa ce tariful asigura acoperirea costurilor din exploatare si a amortizarii, acesta creste in termeni reali
doar cu evolutia costurilor din exploatare. Evolutia indicelui de suportabilitate pentru scenariul “fara
proiect” este prezentata in figura urmatoare:
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Figura 6: Indice de suportabilitate – Scenariul “Fara Proiect”

Chiar daca la prima vedere cresterile de tarif par mari in special in anii inainte de finalizarea implementarii
investitiei, echipa de management si autoritatile locale s-au angajat sa implementeze aceste cresteri in
vederea asigurarii unei dezvoltari durabile a OR in urmatorii ani si a unei calitati adecvate a serviciilor.
Echipa de management a OR este constienta de faptul ca majorarile tarifare vor pune presiune pe client,
insa este increzatoare ca, datorita existentei unor bune mecanisme, pot asigura o rata de colectare
ridicata.
4.4

Sursa de finantare

Deficitul de finantare este calculat pe baza metodologiei furnizate de “Ghidul pentru analiza cost –
beneficiu a proiectelor de investitii. Instrument de evaluare economica pentru politica de coeziune 20142020”, emis de Comisia Europeana in decembrie 2014.
In cadrul “Regulamentului de Implementare al Comisiei 2015/2007”, Anexa II, “Metodologia de realizare a
analizei cost-beneficiu” se mentioneaza faptul ca “determinarea nivelului necesar de Asistenta Comunitara
se bazeaza pe nivelul “deficitului de finantare” al proiectului”, adica “procentul de costuri actualizate ale
investitiei initiale care nu sunt acoperite din veniturile nete actualizate generate de proiect”. Acest lucru
implica o excludere a capitalului de lucru si a costurilor de inlocuire din Costurile de Investitie Actualizate
(DIC) la calcularea deficitului de finantare. Valoarea reziduala a investitiei la finalul perioadei de analiza
este tratata ca venit in calculul Veniturilor Nete Actualizate (DNR). Acest lucru confirma faptul ca o parte
din costul “aferent investitiei” poate fi exclus din calculul DIC si considerat in schimb contributie de
numerar la DNR.
Mai mult, in cazul acestui exemplu particular, calculul DIC se bazeaza pe investitia totala a proiectului si
nu doar pe componenta eligibila a acestuia. Aceasta semnifica faptul ca acele costuri de investitie
recunoscute ca neeligibile pot fi incluse in valoarea DIC la calcularea nivelului deficitului de finantare.
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Calculul deficitului de finantare este realizat in modelul ACB, in foaia de calcul “Deficit de finantare”:
Tabel 65: Calculul deficitului de finantare

NPV@4.0%

Calculul Costurilor de Investitie Actulizate (DIC)
Costuri de investitie (fara “diverse si neprevazute” si
ajustarea preturilor)

EUR

Costuri de investitie neeligibile (fara “diverse si
neprevazute” si ajustarea preturilor)

EUR

COSTURI DE INVESTITIE ACTUALIZATE (DIC)

EUR

228,232,533

Venituri

EUR

224,059,883

Costuri de exploatare

EUR

(195,306,056)

Scadere/Crestere a capitalului de lucru

EUR

-

Reinvestitii

EUR

(29,942,667)

Valoarea reziduala a investitiei

EUR

18,655,788

Impozit pe profit

EUR

-

VENITURI NETE ACTUALIZATE (DNR)

EUR

17,466,948

COSTURI ELIGIBILE (EC, din tabelul cu investitii)

EUR

CHELTUIELI ELIGIBILE (EE=DIC-DNR)
RATA DE DEFICIT DE FINANTARE (R=EE/DIC)
SUMA DE DECIZIE (DA=RxEC)
GRANT UE (= DA x rata maxima de co-finantare)

-

NPV@4.0%

Calcularea Veniturilor Nete Actualizate (DNR)

PRO-RATA CHELTUIELILOR ELIGIBILE

228,232,533

%

287,909,760

100.0%
210,765,585
100.00000%
287,909,760
244,723,296

Nivelul deficitului de finantare calculat cu o rata de actualizare de 4% este de 100.00000%.
Conform Programului Operational Infrastructura Mare, mixul de finantare pentru acoperirea “deficitului de
finantare” poate avea urmatoarea structura:
Grant UE pentru axa prioritara: 85,00%;
Contributie Buget de Stat: 13,00%;
Contributie Buget Local: 2,00%.
Luand in considerare elementele prezentate mai sus, structura de finantare pentru proiectul de investitii
este urmatoarea:
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Tabel 66: Structura de finantare

Pentru stabilirea nivelului contributiei Bugetelor Locale, au fost avute in vedere urmatoarele aspecte:
Situatia economica si dezvoltarea Judetului Ilfov se afla peste media inregistrata la nivel national;
Majoritatea localitatilor din judetul Ilfov au venituri proprii ridicate, majoritatea acestora fiind
transferate de la bugetul central si cel judetean.
Impartirea co-finantarii locale pe unitati administrative-teritoriale s-a realizat proportional cu ponderea
investitiei aferente acestora.
Tabel 67: Co-finantarea autoritatilor locale

UAT

BALOTESTI

Investitie in preturi
constante

Co-finantare autoritati
locale

Valoare fara TVA
(euro)

Valoare fara TVA
(euro)

8,790,467

188,555.1

TUNARI

12,777,756

274,082.3

BRAGADIRU

11,248,855

241,287.4

CORNETU

8,290,332

177,827.3

CIOROGARLA

6,599,522

141,559.4

DOMNESTI

5,007,552

107,411.8

CLINCENI

13,484,521

289,242.4

MAGURELE

18,940,078

406,263.8
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UAT

Investitie in preturi
constante

Co-finantare autoritati
locale

Valoare fara TVA
(euro)

Valoare fara TVA
(euro)

JILAVA

13,696,379

293,786.7

9,228,225

197,945.0

CERNICA

11,363,385

243,744.1

PANTELIMON

11,954,336

256,420.0

BRANESTI

12,892,586

276,545.4

GLINA

1,466,497

31,456.3

PERIS

7,900,907

169,474.1

CIOLPANI

17,590,924

377,324.5

GRUIU

21,353,846

458,039.1

MOARAVLASIEI

14,580,750

312,756.4

7,294,024

156,456.5

PETRICHIOAIA

11,027,786

236,545.5

AFUMATI

13,995,310

300,198.8

6,545,254

140,395.4

MOGOSOAIA

GRADISTEA

GANEASA
CONSILIULJUDETEAN
TOTAL

4.5

22,418,591

480,877.8

268,447,882

5,758,195.2

Profitabilitatea financiara

Analiza profitabilitatii financiare a investitiei ia in considerare un set de indicatori:
Valoarea Financiara Actualizata Neta (FNPV/C) si Rata Interna de Rentabilitate (FRR/C) calculate la
costuri inainte de Asistenta Comunitara;
Valoarea Financiara Actualizata Neta (FNPV/K) si Rata Interna de Rentabilitate (FRR/K) calculate la
capital dupa Asistenta Comunitara.
Indicatorii financiari calculati la costuri sunt prezentati in urmatorul tabel:
Tabel 68: Indicatori financiari calculati la cost

Indicatori financiari calculati la cost
Valoare actualizata neta
EUR
-218,504,953
(FNPV/C)
FRR/C
%
-5.07%
Rezultatele indica in mod clar faptul ca veniturile generate de infrastructura de apa si apa uzata a
Beneficiarului nu pot finanta intregul proiect de investitii, grantul UE fiind necesar.
Indicatorii financiari calculati la capital sunt prezentati in tabelul urmator:
Tabel 69: Indicatori financiari calculati la capital

Indicatori financiari calculati la capital
Valoare actualizata neta
EUR
(14,054,366)
(FNPV/K)
FRR/K
%
1.90%

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov

76

STUDIU DE FEZABILITATE
Rezultatele indica faptul ca rata de rentabilitate a capitalului national este mai joasa decat valoarea ratei
de actualizare, Beneficiarul va inregistra o profitabilitate scazuta pentru capitalul investit, iar interventia
prin grant UE este dimensionata corespunzator.
4.6

Sustenabilitatea financiara

Proiectul este sustenabil financiar atunci cand riscul de a ramane fara numerar in viitor, atat in etapa de
implementare a investitiei, cat si in cea de operare, se asteapta sa fie 0. De asemenea, operarea este
considerata a fi sustenabila intr-o perioada urmatoare dupa implementarea principiului de recuperare
completa a costurilor (atat a celor din investitii cat si a celor din exploatare).
In vederea evaluarii sustenabilitatii Operatorului Regional privind Masurile proiectului, Consultantul a
elaborat urmatoarele situatii financiare in Euro preturi constante:
Bilant: Bilantul Operatorului Regional pentru perioada 2016 pana in 2047 este prezentat in preturi
constante (Euro), avand urmatoarea structura simplificata:
o

Total active:
Active imobilizate nete
Active circulante

o

Total capital si datorii:
Capital
Datorii

Contul de Profit si Pierdere: Contul de profit si pierdere al Operatorului Regional pentru perioada
2016 – 2047 este prezentat in preturi constante (Euro), avand urmatoarea structura simplificata:
o

Venituri;

o

Cheltuieli de exploatare;

o

EBITDA;

o

EBIT;

o

EBT;

o

Venit net.

Situatia fluxului de numerar: Situatia fluxului de numerar a Operatorului Regional pentru perioada
2016 – 2047 este prezentata in preturi constante (Euro), avand urmatoarea structura simplificata:
o

Fonduri din operatiuni;

o

Numerar disponibil;

o

Numerar inainte de serviciul datoriei;

o

Surplus/deficit in an;

o

Numerar net;

Rezultatele detaliate ale analizei la nivel anual sunt prezentate in Modelul Financiar ACB, foaia de calcul
“Situatii financiare”.
Soldul final al situatiei de numerar indica valori pozitive pentru toti anii analizati, indicand sustenabilitatea
implementarii si operarii investitiei, acesta fiind o prima dovada evidenta in acest sens.
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Figura 7: Analiza recuperarii complete a costului – Scenariul “Cu proiect”

In figura de mai sus am analizat capacitatea EBITDA (Castiguri inainte de Dobanzi, Taxe, Amortizare) de a
acoperi costurile de amortizare aferente intregii infrastructuri de apa si apa uzata. Analiza indica in mod
clar faptul ca EBITDA ajunge sa acopere costul complet de amortizare al infrastructurii de apa si apa uzata
pana la sfarsitul perioadei de analiza. Aceasta concluzie este dovada unei operari sustenabile si a
recuperarii complete a costurilor.
Pentru a verifica sustenabilitatea financiara, am facut o proiectie financiara si a fluxului de numerar
incremental aferent proiectului. In urmatoarele doua figuri este prezentata evolutia fluxului de numerar
incremental considerand 2 scenarii:
Scenariul 1: Fluxul de numerar incremental considerand ca reinvestitiile vor fi finantate din
numerarul acumulat;
Scenariul 2: Fluxul de numerar incremental considerand ca reinvestitiile vor fi finantate din
imprumuturi care sunt rambursate pe perioada pe perioada de amortizare a reinvestitilor;
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Figura 8: Fluxul de numerar incremental al proiectului – numerar acumulat

Figura 9: Fluxul de numerar incremental al proiectului – imprumuturi

Din analiza reiese clar ca proiectul asigura fluxuri de numerar pozitive (dovada sustenabilitatii proiectului)
daca reinvestitiile sunt finantate cu contractare de imprumuturi.
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Pentru a verifica sustenabilitatea financiara, a mai fost calculat si indicatorul Gradul de Acoperire al
Serviciului Datoriei (DSCR) ca fiind raportul intre EBITDA si Serviciul Datoriei anual. Valoarea pentru acest
indicator trebuie sa fie minim 1.2 in toti anii de analiza.
Figura 10: Gradul de acoperire al serviciului datoriei

Din analiza reiese clar ca valoare aindicatorului este mai mare de 1.2 in totii anii de analiza, aratand
sustenabilitatea exploatarii investitiei viitoare.
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5.

ANALIZA ECONOMICA

5.1

Metodologie

Dupa cum este prevazut in Regulamentele UE, trebuie realizata o analiza economica in vederea stabilirii
gradului de contributie al proiectului la bunastarea generala. Exista doua motive principale pentru care
analiza cost-beneficiu este necesara pentru proiectele de mare importanta:
Pentru a evalua daca proiectul merita co-finantat;
Pentru a evalua daca proiectul necesita co-finantare.
Analiza economica face referire la prima sarcina. Daca valoarea actuala neta economica a proiectului
(ENPV) este pozitiva, atunci societatea (regiunea/tara) este avantajata de derularea proiectului deoarece
beneficiile acestuia depasesc costurile. Prin urmare, proiectul ar trebui sa primeasca asistenta din partea
fondurilor EU si sa fie co-finantat, daca este cazul.
In acest scop, costul financiar al proiectului trebuie sa fie transformat in cost economic prin factori de
conversie adecvati si trebuie sa fie comparat cu beneficiile economice ale proiectului prin metoda valorii
prezente.
Ipotezele si metodele de calcul a indicatorilor economici (ENPV, ERR si raportul cost/beneficiu) sunt
prezentate in cadrul Modelului Financiar Analiza Cost-Beneficiu, foaia “Analiza economica”.
Analiza economica se bazeaza pe urmatoarele ipoteze:
Perioada pentru evaluarea economica este 2018 – 2047;
Anul de referinta pentru evaluare este 2017;
Toate valorile costurilor si beneficiilor sunt exprimate in preturi constante;
Rata de actualizare utilizata in calcularea VAN este 5%.
5.2

Costurile economice ale proiectului

Componentele de cost luate in considerare la evaluarea economica sunt:
Costurile de investitie al proiectului;
Costul de inlocuire;
Costurile de operare, intretinere si amortizare ale proiectului;
Emisiile de CO2.
In cadrul evaluarii economice pentru judetul Ilfov s-a aplicat un singur factor de conversie. Este vorba
despre factorul de conversie privind costul cu forta de munca, utilizat pentru a elimina platile de transfer
cuprinse in costurile salariale (precum taxe si plati pentru asigurari sociale) si pentru a stabili un pret
“umbra” al muncii, tinand cont de somaj. Dupa cum este sugerat in “Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu
a Proiectelor de Investitii. Instrument de evaluare economica pentru politica de coeziune 2014-2020”
(Decembrie 2014), se aplica urmatorul factor:
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SW = FW*(1-u)*(1-t)
unde SW = pretul “umbra”
W = salariul de piata
u = rata somajului in regiune
t = procentul platilor catre asigurarile sociale si alte taxe relevante
Factorul de conversie (1-u)*(1-t) se aplica tuturor costurilor cu o componenta salariala pentru fiecare an
din perioada de evaluare.
Conform estimarilor Consultantului, taxele si transferurile privind componentele de munca reprezinta
40,4% din costul cu forta de munca, in timp ce rata somajului judetul Ilfov este de 1,3%. Pretul umbra al
muncii rezultat este de 58,8%.
Urmatorul tabel prezinta metoda de calcul a pretului umbra al fortei de munca:
Tabel 70: Pretul umbra al muncii
Efectul taxelor
Contributia la Asigurarile de Sanatate (CAS)

Angajator

Angajat

Legal

Legal

Angajator
Efectul
pretului
umbra

Angajat
Efectul
pretului
umbra

15.80%

10.50%

12.98%

7.92%

Contributia la Asigurarile Sociale de Sanatate (CASS)

5.20%

5.50%

4.27%

4.15%

Somaj

0.50%

0.50%

0.41%

0.38%

Alte contributii

0.25%

Impozitul pe venit
Total

21.75%

Rata somajului
Pretul umbra al muncii

0.00%

0.21%

0.00%

16.00%

0.00%

10.08%

32.50%

17.86%

22.54%

1.30%
58.82%

Pentru a transforma costul financiar in cost economic, componentele de cost cu forta de munca trebuie sa
fie inmultite cu un factor de 0,5882.

Avand in vedere specificul lucrarilor propuse prin prezentul proiect, surse de emisii de GES au fost luate în
considerare:
Emisii directe
a.

Emisiile de metan (CH4) provenite din procesul de tratare al apei uzate si din metatancurile
pentru fermentarea/tratarea namolului, in incinta statiilor de epurare ape uzate

Emisii indirecte
b. Emisii de CO2 provenite din consumul de energie electrica;
c. Emisii CO2 provenite din transportul si eliminarea/valorificarea namolului
Emisii CO2e provenite din Statiile de Epurare Ape Uzate
Prin implementarea proiectului, in functie de solutia de tratare a apelor uzate si a namolului in
incinta statiilor de epurare, se estimeaza ca se va produce o cantitate de aproximativ 13.634 t
CO2e /an;
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Emisii CO2e din consumul de energie electrica
La emisiile cumulate de 4,50 t CO2e /an , lucrarile de reabilitare si extindere pe componenta de
alimentare cu apa contribuie cu 35%, iar pe componenta de apa uzata cu 65%;
Reducerea emisiilor CO2e in statiile de epurare
Realizarea statiilor noi de epurare si reabilitarea celor existente contribuie cu o pondere
semnificativa (97%) la reducerea gazelor cu efect de sera fata de situatia existenta, respectiv cu
47.180 t/an fata de anul de referinta 2014;
Emisii CO2e generate de eliminarea namolului de la statii de epurare
-

emisiile aferente transportului namolului la beneficiarii finali – depozite de deseuri, agricultura,
incinerare sunt de 85,7 t CO2e /an.

Efectul general al proiectului:
reducerea emisiilor CO2e cu aproximativ 60 % fata de situatia existenta;
-

in termeni cantitativi, reducerea GES a fost evaluata la – 28,96 kt CO 2e /an, insumand:
-

emisii CO2e din SEAU – tratare ape uzate si namol: +13,63 kt CO2e /an

-

emisii CO2e din consum de energie electrica:

+4,5 kt CO2e /an

-

emisii CO2e din epurarea apelor uzate/reducerea CBO5:

-47,18 kt CO2e /an

-

emisii CO2e pentru transportul si eliminarea namolului:

+0,09 kt CO2e /an

-

marirea capacitatii de epurare a apelor uzate este principala cale de reducere a emisiilor GES,
retehnologizarile in Statiile de Tratare/Gospodariile de apa-Statiile de Pompare avand o pondere
redusa in cazul de fata

-

marirea capacitatii de epurare se obtine in principal prin cresterea gradului de colectare/ acoperire
a retelelor, implicand si cresterea consumului de energie cu emisii GES

-

managementul complet al apelor uzate include ca etapa obligatorie eliminarea namolului;

Cantitatea totala de GES emise in prezent in aria proiectului, conform calculelor anterioare, este de 19,67
kt CO2e /an.
Pentru proiectele de alimentare cu apa si canalizare, emisiile considerate sunt date de metanul provenit
din incinta statiilor de epurare ape uzate, in bazinele de fermentare a namolului active. Pentru celelalte
componente ale proiectului, emisiile de GES sunt considerate ca fiind nesemnificative.
5.3

Beneficiile economice ale proiectului

Pentru a stabili beneficiile economice, a fost efectuata o comparatie a situatiei cu si fara proiect, pentru
aspectele relevante. Compararea scenariilor “Fara proiect” si “Cu proiect” difera de compararea situatiilor
“inaine” si “dupa” proiect, intrucat cea din urma nu descrie situatia care ar fi prevalat daca proiectul nu sar derula.
Evaluarea beneficiilor economice ale proiectului implica identificarea beneficiilor proiectului, care pot fi
clasificate in urmatoarele trei categorii principale:
a) Beneficii provenind de la accesul imbunatatit la apa potabila, care se traduc in mai multa apa de
calitate corespunzatoare vanduta clientilor, fie prin cresterea ariei de acoperire a serviciului de
alimentare cu apa, fie prin cresterea consumului individual datorita imbunatatirii calitatii serviciului
(ex.: cresterea presiunii si scaderea numarului de intreruperi ale serviciului).
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b) Beneficii provenind de la imbunatatirea calitatii apei de imbaiere si alte ape de suprafata, care se
traduc in imbunatatirea conditiilor generale ale surselor de apa din zona proiectului ca urmare a
prevenirii poluarii.
c) Reduceri de costuri:
o

pentru client, care au loc atunci cand (i) clientul nu trebuie sa se mai bazeze pe puturi
proprii, pompe proprii, fose septice, si nu trebuie sa mai cumpere apa imbuteliata;

o

pentru operator, prin optimizarea sistemului care permite reducerea resurselor alocate
pentru extragerea apei brute, precum si o reducere a emisiilor ca urmare a economiilor de
energie.

Rezumatul beneficiilor individuale este prezentat in urmatorul tabel (in conformitate cu prevederile
Ghidului ACB JASPERS pentru Romania).
Tabel 71: Beneficii unitare ale proiectului conform Ghidului ACB
Beneficiile proiectului
Tip
Acces la apa potabila

Baza de calcul
Numarul de
gospodarii din
zona proiectului

Valoare monetara
148
Euro/gospodarie/an
(valoare 2008)

Imbunatatirea surselor
de apa (valoare de
folosire)

Numarul de
locuitori care
locuiesc in zona
proiectului
Numarul de
gospodarii din
zona proiectului
Numarul de
gospodarii nou
conectate
Numarul de
gospodarii nou
conectate
Economii
incrementale de
apa (in m3)
Economii cu
emisiile CO2 (in
tone)

20.4 Euro/persoana/an
(valoare 2008)

Imbunatatirea surselor
de apa (valoare de
nefolosire)
Economii de costuri la
consumator -put
propriu
Economii de costuri la
consumator - fosa
septica
Economii de costuri la
operator cu apa bruta
Economii de costuri la
operator cu consumul
de energie

Comentarii
Valorile pentru anii
urmatori de proiectie
sa fie majorate cu
cresterea reala PIB.
Valorile pentru anii
urmatori de proiectie
sa fie majorate cu
cresterea reala PIB.

0.004 – 0.011
Euro/gospodarie/an/KM
rau
315
Euro/gospodarie/an
348
Euro/gospodarie/an
Taxa captare apa
(Apele Romane)
De la 25 Euro/tona in
2010 la 45 Euro/tona
in 2030

Valorile actualizate ale beneficiilor in preturile din 2014, utilizate pentru analiza economica in baza celei
mai recente versiuni ale Ghidului ACB pentru sectorul romanesc de apa, sunt prezentate in tabelul
urmator:
Tabel 72: Beneficiile proiectului ajustate la 2014 din Ghidul ACB pentru sectorul romanesc de apa
Beneficiile proiectului
Acces la apa potabila
Imbunatatirea surselor de apa (valoare de folosire)

2008
EUR/gospodarie/an
EUR/persoana/an

2014

148.0

195.0

20.4

26.5
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Beneficiile proiectului

2008

2014

EUR/gospodarie/an/km
rau

0.004

0.004

Economii de costuri la consumator -put propriu

EUR/gospodarie/an

315.0

406.0

Economii de costuri la consumator - fosa septica

EUR/gospodarie/an

348.0

448.0

Imbunatatirea surselor de apa (valoare de nefolosire)

Pentru beneficiul “Acces la apa potabila”, am luat in considerare doar partial aceasta valoare din cauza
faptului ca prezentul proiect rezolva o parte din problemele care nu au fost rezolvate prin intermediului
proiectului de investitii SOP I. Pentru scopul acestei analize, am apreciat ca prezentul proiect genereaza
numai 10% din valoarea totala aferenta acestui beneficiu.
5.4

Rezultatele analizei economice

Analiza viabilitatii economice a proiectului se bazeaza pe ipotezele prezentate anterior si pe beneficiile
anticipate ale proiectului dupa cum s-a prezentat in sectiunea anterioara. Valoarea actuala neta a
principalelor costuri si beneficii economice este prezentata in tabelul urmator:
Tabel 73: Valoarea actualizata neta a principalelor costuri si beneficii economice
Costurile proiectului

NPV@5.0%

%

Costurile de capital totale

Euro

242,836,671

58.10%

Costurile de exploatare incrementale

Euro

164,867,642

39.45%

Emisii de CO2

Euro

10,245,877

2.45%

Costurile economice totale

Euro

417,950,190

100.00%

Beneficiile proiectului
Acces la apa potabila

%
Euro

194,137,760

23.14%

Euro

62,823,016

7.49%

Euro

101,054

0.01%

Economii de costuri la consumator - put propriu

Euro

256,423,529

30.57%

Economii de costuri la consumator - fosa septica

Euro

298,863,221

35.63%

Economii de costuri la operator cu apa bruta

Euro

-

0.00%

Reducerea emisiilor de CO2

Euro

26,519,534

3.16%

Total beneficii

Euro

838,868,114

100.00%

Imbunatatirea surselor de apa (valoare de
folosire)
Imbunatatirea surselor de apa (valoare de
nefolosire)

Evolutia anuala a beneficiilor si costurilor economice este prezentata in figura urmatoare:

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov

85

STUDIU DE FEZABILITATE

Figura 11: Evolutia anuala a beneficiilor si costurilor economice

Principalii indicatori de analiza economica sunt prezentati in tabelul urmator:
Tabel 74: Indicatori de analiza economica
Indicatori de analiza economica
Valoarea Economica Neta Actualizata
(ENPV)
Rata de Rentabilitate Economica
(ERR)
Indicatorul Beneficii-Costuri

Euro

420,917,924

Euro

15,66%

Euro

2,01

Proiectul indica indicatori economici satisfacatori cu beneficii economice care depasesc semnificativ
costurile economice, dovedind faptul ca Proiectul merita sa fie co-finantat.
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6.

ANALIZA DE RISC

Dupa cum este prevazut in Art. 101 (Informatii necesare pentru aprobarea unui proiect de mare
importanta) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, in analiza cost-beneficiu trebuie inclusa o evaluare a
riscurilor. Aceasta este necesara pentru a face fata incertitudinii care patrunde intotdeauna in proiectele
de investitii, inclusiv riscul ca schimbarile climatice sa aiba un impact negativ asupra proiectului. Pasii
recomandati in vederea evaluarii riscurilor proiectului sunt urmatorii:
Analiza de senzitivitate;
Analiza calitativa de risc;
Prevenirea si diminuarea riscului.
Toate ipotezele facute cu privire la variabilele de baza utilizate in modele sunt supuse incertitudinii, astfel
incat o oarecare variatie (atat pozitiva, cat si negativa) a variabilelor este intotdeauna posibila. Analiza de
senzitivitate si de risc trateaza evaluarea impactului unor modificari procentuale date intr-o variabila
asupra performantei proiectului si evaluarea probabilitatii ca un proiect sa se desfasoare cu success,
precum si variabilitatea rezultatului comparativ cu cea mai buna estimare (sau scenariu de baza) facuta
anterior.
Analiza de senzitivitate urmareste sa identifice variabilele critice ale proiectului lasandu-le sa varieze in
functie de o anumita oscilatie a procentului. Scopul este acela de a evalua robustetea indicatorilor de
profitabilitate ai proiectului. Prima parte este de a identifica principalele variabile cheie si impactul lor
potential.
Obiectivul analizei de risc este de a identifica si evalua factorii care ar putea periclita succesul proiectului.
Exista mai multe tehnici care ar putea ajuta in vederea definirii masurilor preventive pentru a reduce
probabilitatea de aparitie a acestor factori si a identifica contramasuri pentru a face fata cu succes acestor
constrangeri cand acestea apar, pentru a preveni posibile efecte negative asupra competitivitatii
companiei. Prognoza clasei de referinta a fost dezvoltata pentru a creste gradul de acuratete al analizei de
risc. Rezultatul analizei de risc este de a demonstra robustetea proiectului acolo unde sunt identificate
puncte slabe. Exista mai multe variabile care ar putea fi testate, precum implementarea unui proiect, dar
in acest caz se vor evalua doar implicatiile financiare.
Un model de proiectie financiara este, in principiu, realizat in baza unor ipoteze pentru diferite variabile,
iar acelea sunt, in mod normal, legate de anumite incertitudini. Analiza de senzitivitate si de risc trateaza
evaluarea impactului unor modificari procentuale date intr-o variabila asupra performantei proiectului si
evaluarea probabilitatii ca un proiect sa se desfasoare cu success, precum si variabilitatea rezultatului
comparativ cu cea mai buna estimare (sau scenariu de baza) facuta anterior.
6.1

Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate permite identificarea variabilelor “critice” ale proiectului. Asemenea variabile sunt
acelea a caror variatii, fie ele pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra performantei
financiare si/sau economice a proiectului.
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Analiza este efectuata prin modificarea fiecarei variabile pe rand si determinarea efectului acelei schimbari
asupra valorii actuale nete. Ca un criteriu de ghidare, recomandarea este sa fie considerate “critice” acele
variabile pentru care o variatie de ±1 % a valorii adoptate in scenariul de baza da nastere unei variatii de
mai mult de 1% in valoarea VAN.
Rezultatele analizei de senzitivitate pentru FNPV sunt prezentate in urmatorul tabel:
Tabel 75: Analiza de senzitivitate - FNPV/C
Variatia FNPV/C datorata
unei variatii de ± 1 %

Analiza critica

Cresterea populatiei anuale

0.98%

Not critical

Rata de conectare la servicii de apa

0.69%

Not critical

Rata de conectare la servicii de apa
uzata

0.71%

Not critical

Consum pe cap de locuitor

1.11%

Critical

Tariful

1.82%

Critical

Total costuri de investitie

0.33%

Not critical

Costuri cu personalul

0.27%

Not critical

Costuri cu energia electrica

0.33%

Not critical

Variabile

Analiza indica faptul ca variabilele cele mai sensibile sunt cresterea populatiei, costurile totale de
investitie si nivelurile tarifelor.
Rezultatele analizei de senzitivitate pentru ENPV sunt prezentate in urmatorul tabel:
Tabel 76: Analiza de senzitivitate - ENPV
Variatia ENPV/C
datorata unei variatii
de ± 1 %

Analiza critica

Cresterea populatiei anuale

-1.97%

Critical

Rata de conectare la servicii de apa

-2.32%

Critical

Rata de conectare la servicii de apa uzata

-1.23%

Critical

Total costuri de investitie

-0.68%

Not critical

Costuri de exploatare

-0.65%

Not critical

Costuri cu personalul

-0.11%

Not critical

Costuri cu energia electrica

-0.14%

Not critical

Emisii CO2

-0.02%

Not critical

Acces la apa potabila

-0.46%

Not critical

Imbunatatirea surselor de apa (valoare de
folosire)

-0.15%

Not critical

Variabile
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Variatia ENPV/C
datorata unei variatii
de ± 1 %

Analiza critica

Imbunatatirea surselor de apa (valoare de
nefolosire)

0.00%

Not critical

Economii de costuri la consumator -put propriu

-0.61%

Not critical

Economii de costuri la consumator - fosa septica

-0.71%

Not critical

Economii de costuri la operator cu apa bruta

0.00%

Not critical

Reducerea emisiilor de CO2

-0.06%

Not critical

Variabile

Analiza de senzitivitate arata care sunt cele mai sensibile variabile:
Rata de conectare la serviciile de apa;
Rata de conectare la serviciile de apa uzata.
O componenta deosebit de importanta a analizei de senzitivitate este calculul valorii prag (punct de
echilibru). Aceasta este valoarea pe care variabila analizata ar trebui sa o ia pentru ca VAN a proiectului
sa devina zero, sau mai general, ca rezultatul proiectului sa scada sub nivelul minim de acceptabilitate.
Utilizarea valorilor prag in analiza de senzitivitate permite realizarea unor aprecieri cu privire la riscul
proiectului si posibilitatea de a intreprinde actiuni de prevenire a riscului.
Valorile prag sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel 77: Valori prag
Variabile

Valoare prag
Crestere minima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0

101.8%

Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

-50.8%

Crestere minima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0

143.8%

Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

-43.1%

Crestere minima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0

140.6%

Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

-81.2%

Consum pe cap de locuitor

Crestere minima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0

89.8%

Tariful

Crestere minima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0

55.0%

Scadere maxima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0

-301.9%

Crestere minima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

605.0%

Scadere maxima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0

-373.6%

Crestere minima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

895.1%

Scadere maxima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0

-304.4%

Cresterea populatiei anuale

Rata de conectare la servicii de apa

Rata de conectare la servicii de apa
uzata

Total costuri de investitie

Costuri cu personalul
Costuri cu energia electrica
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Variabile

Valoare prag
Crestere minima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

690.3%

Emisii CO2

Crestere minina inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

4108.2%

Acces la apa potabila

Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

-216.8%

Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

-670.0%

Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

n/a

Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

-164.1%

Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

-140.8%

Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

n/a

Reducerea emisiilor de CO2

Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

-1587.2%

Costuri de exploatare

Crestere minina inainte ca ENPV sa fie egal cu 0

154.4%

Imbunatatirea surselor de apa
(valoare de folosire)
Imbunatatirea surselor de apa
(valoare de nefolosire)
Economii de costuri la consumator put propriu
Economii de costuri la consumator fosa septica
Economii de costuri la operator cu apa
bruta

6.2

Analiza calitativa de risc, prevenirea si diminuarea riscului

O analiza calitativa de risc a fost efectuata pentru a furniza o evaluare a riscurilor care rezulta din
implementarea proiectului, in special pentru durabilitatea financiara a proiectului atat pe termen scurt, cat
si pe termen lung, si pentru a identifica masuri posibile de prevenire si diminuare a riscului.
O Probabiltate de aparitie (P) este atribuita fiecarui eveniment nefavorabil. Mai jos, o clasificare
recomandata furnizata in “Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investitii. Instrument de
evaluare economica pentru politica de coeziune 2014-2020”:
A: Foarte putin probabil (probabilitate 0–10 %)
B: Improbabil (probabilitate 10–33 %)
C: Probabilitate medie (probabilitate 33–66 %)
D: Probabil (probabilitate 66–90 %)
E: Foarte probabil (probabilitate 90–100 %)
Fiecarui efect ii este atribuit un impact (S) de la, sa zicem, I (niciun efect) la VI (catastrofic), in baza
costului si/sau pierderii bunastarii sociale generate de proiect. Aceste numere permit o clasificare a
riscurilor, asociata cu probabilitatea lor de aparitie. Mai jos este prezentata clasificarea recomandata in
“Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investitii. Instrument de evaluare economica
pentru politica de coeziune 2014-2020”.
Tabel 78: Clasificarea riscului in functie de impact
Clasificare
Semnificatie
I
Niciun efect semnificativ asupra bunastarii sociale, chiar si fara masuri de remediere
II
Reducere nesemnificativa a bunastarii sociale generata de proiect, afectand foarte putin
efectele pe termen lung ale proiectului.
Cu toate acestea, sunt necesare masuri de remediere sau corective.
III
Moderat: reducere a bunastarii sociale generata de proiect, in mare parte de natura
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financiara, chiar si pe termen mediu-lung.
Masurile de remediere ar putea corecta problema.
Critic: Reducere semnificativa a bunastarii sociale generata de proiect; aparitia riscului
determina o pierdere a functiei(functiilor) primare a proiectului. Masurile de remediere,
chiar si pe scara larga, nu sunt suficiente pentru a evita daune grave.
Catastrofal: Esecul proiectului poate duce la pierderi grave sau totale ale functiilor
proiectului. Principalele efecte pe termen mediu-lung ale proiectului nu se materializeaza.

IV

V

Sursa: “Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investitii. Instrument de evaluare economica pentru politica de coeziune
2014-2020”

Nivelul riscului este combinatia dintre Probabilitate si Impact (P*S).
Tabel 79: Nivelurile
Impact /
Probabilitate
A
B
C
D
E

de risc avand in vedere impactul si probabilitatea - general
I

II

III

IV

V

Scazut
Scazut
Scazut
Scazut
Moderat

Scazut
Scazut
Moderat
Moderat
Ridicat

Scazut
Moderat
Moderat
Ridicat
Foarte Ridicat

Scazut
Moderat
Ridicat
Foarte Ridicat
Foarte Ridicat

Moderat
Ridicat
Ridicat
Foarte Ridicat
Foarte Ridicat

Au fost identificate o serie de riscuri, care sunt evaluate in urmatoarea matrice de risc:

Tabel 80: Nivelurile de risc avand in vedere impactul si probabilitatea- specific
Impact /
I
II
III
IV
Probabilitate
A
Risc 1, 4, 11
Risc 9
B
Risc 3
C
Risc 5, 7, 10
D
Risc 2
Risc 8
E
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Tabel 81: Matricea de prevenire a riscurilor

Efecte
adverse

Variabile

Cauze

Efecte

Efecte

Prob

Terme

asupra

abilit

n

fluxului de

ate

numerar

(P)

Risc

Entitatea

rezidual

responsabila

Impac

Nivel de

Masuri de

dupa

cu

t

risc

prevenire si/sau

masurile

implementare

(S)

(=P*S)

atenuare

de

a masurii de

prevenire

prevenire a

/atenuare

riscurilor

Risc de cerere
Veniturile

Campanii de

reduse
Venituri

diminueaza

reduse

capacitatea de

care duc la

acoperire a

Racordari mai

posibile

costurilor de

putine

probleme

Cerere de apa
mai scazuta
decat a fost

Cerere

previzionat

Lung

operare,

de

rambursare a

sustenabili

datoriei si

tate.

efectuare

constientizare
pentru a convinge
clientii sa se
C

III

Moderat

reteaua de apa

conectare la
servicii de
canalizare

Cerere

mai scazut

diminueaza

care duc la

acoperire a

Racordari mai

posibile

costurilor de

putine

probleme

decat
previzionat

Lung

operare,

de

rambursare a

sustenabili

datoriei si

tate..

efectuare

locale

tarifelor pentru a
cantitate
Campanii de

reduse
capacitatea de

autoritatile

acoperi deficitul de

Veniturile

reduse

Regional si

suplimentare ale

investitii in

Venituri

Scazut

Cresteri

infrastructura.

Grad de

Operatorul

conecteze la

sensibilizare pentru
a convinge clientii
sa se conecteze la

Operatorul

reteaua de apa
A

I

Scazut

uzata.

Scazut

Cresteri

Regional si
autoritatatile
locale

suplimentare ale
tarifelor pentru a
acoperi deficitul de

investitii in

cantitate

infrastructura.
Risc de proiectare
Estimari

Costuri cu

Costuri

investigatii

Analize si
Costuri cu

neadecvate

investitiile

(sociale) mai

necorespunza

investitiile

ale costurilor

mai mari

de proiectare

decat era

toare

Scurt

mari in prima
faza a

B

V

Ridicat

Au fost deja
realizate investigatii
detaliate in cadrul
studiului de
fezabilitate
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Efecte
adverse

Variabile

Cauze

Efecte

Efecte

Prob

Terme

asupra

abilit

n

fluxului de

ate

numerar

(P)

asteptat

Risc

Entitatea

rezidual

responsabila

Impac

Nivel de

Masuri de

dupa

cu

t

risc

prevenire si/sau

masurile

implementare

(S)

(=P*S)

atenuare

Proiectul consta in
principal din
reabilitari ale
infrastructurii
existente deci nu
exista riscul de a
gresi dimensionarea
obiectivelor

proiectului

de

a masurii de

prevenire

prevenire a

/atenuare

riscurilor

Se pot investigatii
suplimentare
Proiectul trebuie
revizuit.
Costurile proiectului
au fost estimate in

Depasirea
costului
proiectului

Estimari
Costuri cu

neadecvate

investitiile

ale costurilor
de proiectare

Costuri cu
investitiile
mai mari

baza conditiilor

Costuri

actuale din piata.

(sociale) mai
Scurt

mari in prima

decat era

faza a

asteptat

proiectului

B

V

Ridicat

Contractarea de
resurse financiare

Scazut

Operatorul
Regional

suplimentare de
catre Operatorul
Regional
Finantarea
depasirilor din
bugetele proprii ale
autoritatilor locale

Riscul achizitiei de teren (proiectul nu necesita achizitie de teren)

Estimari
Intarzieri

Costuri cu

neadecvate

procedurate

investitiile

ale costurilor
de proiectare

Costuri cu

Costuri

investitiile

(sociale) mai

mai mari

Scurt

mari in prima

decat era

faza a

asteptat

proiectului

Proiectul nu
necesita achizitia de
teren
A

I

Scazut

In cazul in care la
implementarea va fi
nevoie de teren
suplimentar,
procedurile vor fi
facilitate de catre
autoritatile locale
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Efecte
adverse

Variabile

Costuri mai

Cauze

Estimari

mari decat

Costuri cu

neadecvate

estimarile

investitiile

ale costurilor

initiale

de proiectare

Efecte

Efecte

Prob

Terme

asupra

abilit

n

fluxului de

ate

numerar

(P)

Costuri cu

Costuri

investitiile

(sociale) mai

mai mari

Scurt

mari in prima

decat era

faza a

asteptat

proiectului

Risc

Entitatea

rezidual

responsabila

Impac

Nivel de

Masuri de

dupa

cu

t

risc

prevenire si/sau

masurile

implementare

(S)

(=P*S)

atenuare

de

a masurii de

prevenire

prevenire a

/atenuare

riscurilor

Proiectul nu
necesita achizitia de
teren
A

I

Scazut

In cazul in care la
implementarea va fi
nevoie de teren
suplimentar, acesta
va fi asigurat de
catre autoritatile
locale

Operatorul
Scazut

Regional si
Autoritatile
LOcale

Riscuri administrative si de achizitie
Fara impact

Estimarile de cost
privind
componentele
individuale de
proiect au fost
stabilitae avand in
vedere situatia
actuala din piata.

direct asupra
fluxului de
numerar al
Companiile de
Nu sunt

constructii din

companiei.
Intarziere

primite oferte

Nu este

piata nu au

in

(Intarzieri

cazul

capacitate de

inceperea

lucru

lucrarilor

procedurale)

Intarziere a
Scurt

absorbtiei cu
potentiale

B

II

Scazut

probleme in

suficienta.

pierderea
partiala a
cauza
neangajarii.

Gestionare

intarziata a
permiselor

Nu este

(autorizatie

cazul

de
constructie)

deficitara a
procedurii
privind
procesul de
acordare a
autorizatiei de

Operatorul
Regional

Intarzieri in

politic redus;

Obtinere

Scazut

Strategie de
achizitii proiectata
pentru a face
contractual atractiv.

finantarii din

Angajament

Comunicare si
proces de atribuire
adecvate in vederea
atragerii posibililor
ofertanti.

stabilirea unui
Intarziere

flux de

in

numerar

inceperea
lucrarilor

Scurt

pozitiv,

A

II

Scazut

Monitorizare atenta

Scazut

Operatorul
Regional

inclusiv in
materializarea
beneficiilor
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Efecte
adverse

Variabile

Cauze

Efecte

Efecte

Prob

Terme

asupra

abilit

n

fluxului de

ate

numerar

(P)

Risc

Entitatea

rezidual

responsabila

Impac

Nivel de

Masuri de

dupa

cu

t

risc

prevenire si/sau

masurile

implementare

(S)

(=P*S)

atenuare

de

a masurii de

prevenire

prevenire a

/atenuare

riscurilor

constructie
Angajament

Obtinere
intarziata a
permiselor
(aprobarea

politic redus;

Intarzieri in

Gestionare

stabilirea unui

deficitara a

Intarziere

flux de

Nu este

procedurii

in

numerar

cazul

privind

inceperea

procesul de

lucrarilor

utilitatilor)

Scurt

pozitiv,

A

II

Scazut

Monitorizare atenta

Scazut

Operatorul
Regional

inclusiv in

acordare a

materializarea

permiselor

beneficiilor

pentru utilitati
Fara impact

In cadrul procedurii
de atribuire au fost
luate in considerare
intarzieri
corespunzatoare de
timp.

direct asupra
fluxului de
numerar al
Intarzieri in

companiei.

procesul de

Contestatii din

Intarziere

atribuire

Nu este

partea

in

(Intarzieri de

cazul

companiilor

inceperea

neselectate

lucrarilor

procedura

Intarziere a
Scurt

absorbtiei cu
potentiale

D

III

Ridicat

probleme in

legala)

pierderea
partiala a
finantarii din
cauza

UIP au dobandit
experienta prin
atribuirea altor
contracte de lucrari
similare in trecut.
Consultantul de
asistenta tehnica
ofera sprijin in
procesul de
atribuire.

Mediu

Operatorul
Regional

dezangajarii.
Riscul de constructie
Costuri mai

Estimari

mari decat

Costuri cu

neadecvate

estimarile

investitiile

ale costurilor

initiale

de proiectare

Costuri cu

Costuri

investitiile

(sociale) mai

mai mari

Scurt

mari in prima

Proiectul nu
necesita achizitia de
teren
A

I

Scazut

In cazul in care la

decat era

faza a

implementarea va fi

asteptat

proiectului

nevoie de teren

Operatorul
Scazut

Regional si
Autoritatile
Locale

suplimentar, acesta
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Efecte
adverse

Variabile

Cauze

Efecte

Efecte

Prob

Terme

asupra

abilit

n

fluxului de

ate

numerar

(P)

Risc

Entitatea

rezidual

responsabila

Impac

Nivel de

Masuri de

dupa

cu

t

risc

prevenire si/sau

masurile

implementare

(S)

(=P*S)

atenuare

de

a masurii de

prevenire

prevenire a

/atenuare

riscurilor

va fi asigurat de
catre autoritatile
locale
Desemnarea de
Intarzieri in

manageri de proiect

Intarzieri

stabilirea unui

pentru fiecare

Capacitate

in

flux de

contract de lucrari

Intarziere a

Costuri cu

redusa a

conformar

constructiei

investitiile

contractantulu

ea la

i

directivele

inclusiv in

UE

materializarea

constructorilor, in

beneficiilor

vederea prevenirii

Mediu

numerar
pozitiv,

C

III

Moderat

in cadrul UIP pentru
a monitoriza cu

Mediu

Operatorul
Regional

atentie activitatea

intarzierilor.
Desemnarea de

Intarzieri in

Probleme cu

Costuri cu

contractorii

investitiile

Lipsa de
resurse
Insolventa

Intarzieri

stabilirea unui

in

flux de

conformar
ea la

Mediu

numerar
pozitiv,

directivele

inclusiv in

UE

materializarea

manageri de proiect
pentru fiecare
contract de lucrari
C

III

Moderat

in cadrul UIP pentru

Mediu

Operatorul
Regional

a monitoriza cu
atentie activitatea
si situatia financiara

beneficiilor

a constructorilor

Incetinirea si
Indisponibilita
tea (totala
sau partiala)

Resurse
financiare

a surselor de
finantare

pentru
investitie

Lipsa
temporara de
resurse la
Autoritatea de
Management

blocarea

Imposibilit
atea de a
plati

Contractarea unei

platilor
Scurt

contractorii

Costuri

linii de credit
C

III

Moderat

Resurse financiare

suplimentare

de la autoritatile

cu penalitati

locale

Mediu

Operatorul
Regional

de intarziere
Risc operational
Siguranta

Siguranta

Studii

Costuri

surselor de

in

insuficiente

mai mari

Mediu

Scaderea
fluxului de

A

I

Scazut

Infrastructura
aferenta investitiilor
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Efecte
adverse

apa (cantitate
si calitate)

Variabile

Cauze

exploatare

Efecte

Efecte

Prob

Terme

asupra

abilit

n

fluxului de

ate

numerar

(P)

pentru a

Risc

Entitatea

rezidual

responsabila

Impac

Nivel de

Masuri de

dupa

cu

t

risc

prevenire si/sau

masurile

implementare

(S)

(=P*S)

atenuare

numeare

de

a masurii de

prevenire

prevenire a

/atenuare

riscurilor

exsita si datele

Costuri de

asigura

privind cantitatea si

exploatare

furnizarea

calitatea sunt certe

serviciului

Sistemul este

Probleme

interconectate deci

in

se pot compensa

asigurarea

usor problemele in

cantitatii si

anumite sectiuni

calitatii
serviciului
Costurile de
intretinere au fost
calculate pe baza
Costuri

Costuri de
intretinere
mai mari
decat cele

celor mai une

mai mari
Costuri de

Erori in

pentru a

exploatare

estimare

asigura

Mediu

fluxului de

A

I

Scazut

numeare

furnizarea

prognozate

practice

Scaderea

internationale
recomandate de

Scazut

Operatorul
Regional

JASPERS

serviciului

Costurile
suplimentare pot fi
incluse in tarife
daca va fi cazul

Risc financiar
Veniturile
Angajament
politic redus in

Niveluri
scazute ale
tarifelor

Tarife

vederea
implementarii
strategiei de
tarifare.

Venituri
reduse

de
durabilitate
.

fi comunicata si

diminueaza

discutata cu factorii

capacitatea de

care duc la
probleme

Strategia tarifara va

reduse

Mediu

acoperire a
costurilor de

de decizie politica in
D

IV

Foarte

faza de aprobare a

ridicat

proiectului.

operare,

Strategia de

rambursare a

tarifare va fi inclusa

datoriei si

sub forma de acord

efectuare

in cadrul
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Efecte
adverse

Variabile

Cauze

Efecte

Efecte

Prob

Terme

asupra

abilit

n

fluxului de

ate

numerar

(P)

Risc

Entitatea

rezidual

responsabila

Impac

Nivel de

Masuri de

dupa

cu

t

risc

prevenire si/sau

masurile

implementare

(S)

(=P*S)

atenuare

investitii in

de

a masurii de

prevenire

prevenire a

/atenuare

riscurilor

Contractului de

infrastructura.

Finantare si
Contractului de
Delegare.

Neangajarea

Desemnarea de

semnificativ

manageri de proiect

Resurse

deoarece

pentru fiecare

financiare

investitia va

contract de lucrari

fondurilor UE

Nu este

Intarzieri in

scazute

pentru

cazul

implementare

pentru

investitii

Impact

Scazut

finantarea

trebui
finantata de

A

III

Scazut

catre OR sau

investitiei.

in cadrul UIP pentru
a monitoriza cu

Scazut

Operatorul
Regional

atentie activitatea

de catre

constructorilor, in

Autoritatea

vederea prevenirii

Locala.

intarzierilor.
Implementarea de

Incapacitatea
Nivel de
colectare mai
redus

populatiei de a
Flux de

plati facturile

numerar

si situatia
economica
dificila

masuri mai stricte
Fluxde
din

de colectare (ex.

Fluxde

numerar
Mediu

exploatare

numerar din
exploatare mai

C

III

Moderat

Analiza posibilitatii

Scazut

de a acorda

redus

mai redus

Operatorul

debransari).

Regional si
Autoritatile
Locale

subventie sociala
pentru consumatorii
vulnerabili

Risc de reglementare
Elemente

Strategia de

neprevazute

tarifare a fost

de natura
politica sau
de
reglementare
afectand
tariful

Neimplementa
Tariful la

rea sau

apa si apa

neconsiderare

uzata

a strategiei de
tarifare
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In cadrul misiunilor de evaluare JASPERS, datorita faptului ca prognoza financiara este senzitiva la
schimbarile anumitor ipoteze folosite, a fost ridica problema cazului in care, la sfarsitul implementarii
investitiei va fi recalculat nivelul de grant si acesta va rezulta ca nu este mai mic de 87% din valoarea
investitiei. Pentru acest caz putin probabil, sunt prezentate urmatoarele argumente:
Prognoza financiara a fost realizata respectand toate cerintele de suportabilitate, acoperirea costurilor prin
tarife si sustenabilitate din Ghidul de Analiza Cost Beneficiu, deci nu vedem motivatia pentru o astfel de
recalculare la finalul implementarii;
Conform cerintelor raportului final pentru investitiile finantate din POS Mediu, analiza cost beneficiu va fi
refacuta la sfarsitul implementarii daca una din urmatoarele situatii va fi inregistrata:
Exista surse noi de venituri care nu au fost luate in considerare in calcularea deficitului de
finantare si/sau surse noi de venituri care au aparut dupa calcularea deficitului de finantare.
Au avut loc schimbari in politica tarifara care afecteaza calcularea deficitului de finantare?
Au fost generate venituri nete pentru proiect, pentru care nu a fost in mod obiectiv posibil sa se
estimeze in prealabil veniturile generate de investitii si, prin urmare, un deficit de finantare nu a
fost calculat initial.
In cazul proiectelor finantate din POS Mediu si din ISPA, din cate stim pana la acest moment, nu a existat
nici un caz in care a fost recalculat nivelul deficitului de finantare la sfarsitul implementarii prin scaderea
nivelului de grant. Tinand cont de faptul ca strategia de tarifare a fost asumata de catre autoritatile locale
si de faptul ca nu se estimeaza ca vor fi alte venituri inregistrate de catre Operatorul Regional in urmatorii
ani, riscul de a fi necesara recalcularea deficitului de finantare la sfarsitul implementarii este minim.
In cazul putin probabil in care, la sfarsitul implementarii proiectului va fi recalculat nivelul de grant si
rezulta o scadere a acestuia, autoritatile locale si operatorul regional au urmatoarele optiuni de acoperire a
co-finantarii rezultate:
Autoritatile locale (proportional cu valoarea investitiei) vor acoperi aceasta contributie
suplimentara de co-finantare;
Exista posibilitatea ajustarii suplimentare a tarifelor (crestere suplimentara) pentru a acoperi
rambursarea unui posibil imprumut de co-finantare pentru proiect concomitent insa cu masuri
suplimentare de subventie sociala pentru acele paturi ale populatiei care nu vor putea plati un tarif
majorat;
Avand in vedere elementele mentionate anterior, sunt prezente riscuri reziduale scazute care sa conteste
viabilitatea de ansamblu a proiectului.
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