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10 REZULTATELE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 

10.1 Preambul 
Proiectul este localizat în Judetul Ilfov, avand o suprafaţa de 1.583 km2. Din punct de vedere 

administrativ, în județul Ilfov se află 8 oraşe (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, 

Pantelimon, Popeşti Leordeni şi Voluntari), 32 comune şi 91 sate. Reşedinţa judeţului Ilfov se află 

pe teritoriul municipiului Bucureşti. Judeţul este înconjurat de judeţele vecine Prahova la nord, 

Dâmboviţa la vest, Giurgiu la sud-vest, Călăraşi la sud-est şi Ialomiţa la est. Judeţul este situat în 

partea de S-SE a României, în centrul Câmpiei Valahe, ocupând circa 0.8% din suprafața totală a 

României. 

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 mica, economie cu valoare adaugata crescuta etc.); 

 Sistemele de apa si apa uzata sunt operate la nivel regional; 

 Dimensiunea operatorului regional este mai degraba mica in contextul sectorului de apa din 

Romania, cea mai importanta categorie de clienti fiind reprezentata de populatie. 

 

10.2 Rezultatele analizei financiare 
Estimarea costurilor de investitii este descrisa și prezentata în detaliu în capitolul respectiv din 

cadrul Studiului de Fezabilitate, Capitolul 9 și anexele acestuia. Costurile de investitii sunt estimate 

și redate separat pentru fiecare aglomerare dar avand în vedere scopul analizei Cost-Beneficiu am 

utilizat o valoare globală a investitiei pentru tot Proiectul.  

Structura costurilor de investitii este prezentata în urmatorul tabel:  

 

Tabelul 10-1. Structura costurilor de investiții ale Proiectului in preturi curente 

Costuri de investiție U.M TOTAL 

Planificare / design  EUR 2,223,831 

Achizitii teren EUR 961,229 

Constructii EUR 197,453,420 

Echipamente  EUR 36,317,064 

Diverse și neprevazute EUR 8,529,019 

Ajustari de preturi (daca se aplica) EUR - 

Asistenta tehnica  EUR 9,155,201 

Publicitate  EUR 146,936 

Supervizare la implementarea 
constructiilor  

EUR 7,368,997 

Sub-TOTAL EUR 262,155,697 

TVA  EUR - 

TOTAL EUR 262,155,697 

 



  
 

STUDIU DE FEZABILITATE 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 

4 

Toate costurile de investitie ale proiectului asa cum au fost determinate în cadrul Studiului de 

Fezabilitate sunt considerate eligibile pentru a fi finantate din Fondul de Coeziune.  

In prognoza strategiei de tarifare pe baza principiilor de mai sus, am utilizat urmatoarea abordare: 

 Strategia de tarifare a fost proiectata pentru perioada 2017-2023; 

 Tariful initial din strategia de tarifare este cel din strategia de tarifare existent; 

 Tarifele vor fi ajustate în termeni reali și cu inflatia anual, la data de 1 Iulie. 

Strategia de tarifare propusă este prezentata în urmatorul tabel:  

 

Tabelul 10-2. Strategia de tarifare – Scenariul „Cu proiect” 

Strategia 

de tarifare 

Tarif inițial  

(RON/m3)
* 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Apa 3.25 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 2.50% 5.00% 14.00% 

Canalizare 3.45 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 2.50% 5.00% 14.00% 

*Tarif fara TVA. 

 

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 

2014-2020”, emis de Comisia Europeana în decembrie 2014. 

Calculul deficitului de finantare este realizat în cadrul modelului financiar pentru ACB din Volumul 

IV, în foaia de calcul “Funding Gap”. 

Tabelul 10-3. Calcularea golului de finantare  

Calculul Costului de Investitie Actualizat (DIC)   NPV@4.0%  

Costuri de investitie (fara diverse și neprevazute și ajustari de 
preturi) 

EUR 207,842,404  

Costuri de investitie non-eligibile (fara diverse și neprevazute 
și ajustari de preturi) 

EUR 
                        

-  

COST DE INVESTITIE ACTUALIZAT (DIC) EUR 207,842,404  

Calculul Veniturilor Nete Actualizate (DNR) 
 

NPV@4.0%  

Venituri EUR 160,692,155 

Costuri de operare și intretinere  EUR (140,691,028) 

Scaderea / (Cresterea) în capitalul de lucru  EUR - 

Costuri de inlocuire  EUR (20,710,144) 

Valoarea reziduala a investitiilor  EUR 18,972,678 

Impozit pe venit EUR - 

VENITURI NETE ACTUALIZATE (DNR) EUR 18,263,661 

COSTURI ELIGIBILE (CE, din tabelul cu costurile proiectului): EUR 262,155,697 

PRO-RATA CHELTUIELILOR ELIGIBLE % 100.0% 

CHELTUIELI ELIGIBILE (CE = DIC-DNR): 
 

189,578,743 

   

RATA DEFICITULUI DE FINANTARE (R = EE / DIC): 
 

100.00000% 

VALOAREA DE DECIZIE (DA = R x EC): 
 

262,155,697 

GRANT UE ( = DA x Rata maxima de co-finantare): 
 

222,832,342 

mailto:NPV@4.0%25
mailto:NPV@4.0%25
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Nivelul deficitului de finantare calculat la o rata de actualizare de 4.0% este 100.00000%. 

Conform Programului Operational Infrastructura Mare, mixul de finantare pentru golul de finantare 

poate avea urmatoarele surse de finantare:  

 Grant UE pentru axa prioritara : 85.00%; 

 Contributie Buget de Stat: 13.00%; 

 Contributie Buget Local: 2.00%. 

Luand în considerare elementele prezentate mai sus, structura de finantare a proiectului de 

investitii este urmatoarea:  

Tabelul 10-4. Structura de finantare  

 

 
 
Soldul final al situatiei de numerar prezinta valori pozitive pentru toti anii analizei, ceea ce indica 

sustenabilitatea implementarii și operarii, acest lucru reprezentand un prim indicator al unei 

activitati sustenabile.   
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Figura 10-1. Analiza recuperării costului total - Scenariul “Cu proiect” 

 
 

 
 

In figura de mai sus este analizata capacitatea EBITDA (venituri inainte de dobanzi, taxe, 

depreciere și amortizare) de a acoperi costurile cu amortizarea aferente infrastructurii de apa și 

canalizare. Analiza indica în mod evident faptul ca EBITDA ajunge sa acopere intregul cost al 

amortizarii pentru infrastructura de apa și canalizare la finalul perioadei de analiza. Aceasta 

concluzie este o dovada clara a recuperarii costului total și a unei activitati sustenabile.  

 

10.3 Rezultatele analizei economice 
 

Evaluarea viabilitatii economice a proiectului se bazeaza pe ipotezele subliniate mai sus și pe 

beneficiile anticipate ale proiectului, asa cum au fost mentionate în sectiunea anterioara. 

Principalii indicatori ai analizei economice sunt prezentati în tabelul urmator: 

 

Tabelul 10-5. Indicatori ai analizei economice 

Indicatori ai analizei economice 

Valoare actualizata neta economica (ENPV) Euro 327,277,710 

Rata rentabilitatii economice (ERR) Euro 14.87% 

Indicatorul Beneficiu-Cost Euro 1.98 

 

Proiectul prezintă valori satisfacatoare ale indicatorilor economici, iar beneficiile care depasesc 

costurile economice indica faptul ca proiectul merită să fie co-finantat. 

 

 


