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Preţuri contabile: costuri de oportunitate sociale, uneori diferite de preţurile de piaţă şi tarifele 
regularizate.  Acestea sunt folosite în cadrul analizei economice pentru o mai bună reflectare a costurilor 
reale ale efectelor pentru societate şi a beneficiilor reale ale rezultatelor. Sunt adesea folosite ca un 
sinonim pentru prețurilor umbră. 

Ghidul de evaluare:  Vol 2: Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor de Transport, Partea A: Ghid de 
Evaluare a Proiectelor de Transport 

An de referinţă:  Condiţiile observate sau o reprezentare a condiţiilor observate pentru un an predefinit 

RBC / BCR:  Raportul Beneficiu Cost 

ACB / CBA:  Analiză Cost Beneficiu  

Ghid ACB:  Vol 2: Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor de Transport, Partea C: Ghid pentru 
Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc 

FC:  Fond de Coeziune 

CFR SA:  Compania Naţională de Căi Ferate, administratorul naţional al infrastructurii feroviare, 
responsabil pentru infrastructura publică de transport feroviar.  

CH4:  Gaz metan  

CNADNR:  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, administratorul naţional 
al infrastructurii rutiere reprezentate de autostrăzi şi drumuri naţionale. 

CO:  Monoxid de Carbon 

CO2:  Dioxid de Carbon  

Unitatea de cont comună: În proiectele din sectorul transporturilor, datele monetare sunt disponibile în 
diferite unităţi de cont, principala diferenţă fiind includerea sau eliminarea taxelor şi subvenţiilor în / din 
preţ. 

o Cost al factorilor: această unitate de cont nu include taxe sau subvenţii şi, astfel, este 
considerată ca reprezentând valoarea corectă a factorilor de producţie utilizaţi pentru a produce 
un bun; 

o Preţ de piaţă: unitate de cost ce reprezintă preţul de piaţă preponderent al unui bun care este, 
aşadar, supus taxării indirecte, subvenţiilor sau ambelor. 

Scenariul ”A nu face nimic”: O perspectivă realistă în legătură cu ce se va întâmpla, cel mai probabil, 
în absenţa strategiei propuse pentru sectorul de transport sau în absenţa proiectului.   

CE:  Comisia Europeană  

RIRE / EIRR: Rata Internă de Rentabilitate Economică  

VANE / ENPV:  Valoarea Actualizată Netă Economică  

UE:  Uniunea Europeană  

Listă de abrevieri și acronime 
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RIRF/ FIRR: Rata Internă de Rentabilitate Financiară  

VANF/ FNPV: Valoarea Actualizată Netă Financiară  

FTE: Locuri de muncă considerate cu normă întreagă. Un loc de muncă cu normă întreagă (cel puțin 30 
de ore pe săptămână) pentru o durată de cel puțin un an. 

PIB: Produsul Intern Brut 

MPGT:  Master Plan General de Transport  

Preţuri de piaţă: Preţul real la care un bun sau un serviciu este comercializat în schimbul altui bun / 
serviciu sau în schimbul unei sume de bani, caz în care reprezintă preţul relevant pentru analiza 
financiară.  

AMC: Analiza multi-criterială  

Simularea Monte Carlo: O tehnică matematică computerizată care identifică riscurile în cadrul analizelor 
cantitative şi în procesul de luare a deciziilor.  

N2O: Protoxid de Azot  

Drum naţional: Un drum aflat în proprietate publică, de importanţă naţională, care leagă oraşul capitală a 
țării cu orașele reședință de judeţ, de zone de dezvoltare strategică la nivel naţional sau de ţările vecine. 
Drumurile naţionale pot fi:  

o autostrăzi; 

o drumuri expres; 

o drumuri naţionale europene; 

o drumuri naţionale principale; şi 

o drumuri naţionale secundare. 

Valoarea Netă Actualizată: diferența între fluxurile actualizate de costuri și beneficii induse de un 
proiect.  

Preţuri curente (preţuri nominale): O valoare economică exprimată în termeni de sumă nominală fixă 
(unităţi monetare) pentru un anumit an sau de-a lungul mai multor ani. Spre deosebire de preţurile reale, 
efectele modificărilor generale ale nivelului de preţ de-a lungul timpului nu sunt eliminate din preţurile 
curente. 

NOx:  Oxid de azot 

PDFH UK:  Passenger Demand Forecasting Handbook – Manual privind prognoza cererii de pasageri, 
versiunea 5.1, Iulie 2013, publicat de ATOC UK 

PM2.5 / PM10: Particule fine  

PPP: Parteneriat Public Privat 

VAB / PVB: Valoarea Actualizată a Beneficiilor  
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VAC / PVC: Valoarea Actualizată a Costurilor  

Costurile de “oportunitate” sau “ale resurselor”:  Valoarea unei resurse în alternativa celei mai bune 
utilizări. Pentru analiza financiară, costul de oportunitate al unui bun achiziţionat este întotdeauna preţul 
său de piaţă. În analiza economică, acest cost de oportunitate al unui bun cumpărat este valoarea sa 
economică marginală în alternativa celei mai bune utilizări fără proiect a bunurilor şi a serviciilor 
intermediare, sau valoarea sa de utilizare (măsurată prin disponibilitatea de a plăti) în cazul în care 
acesta este un bun sau serviciu final.  

SO2: Dioxid de Sulf  

Costuri de oportunitate sociale: Costuri de oportunitate sau beneficii pentru economie ca și întreg. 
Acestea pot fi diferite de costurile şi beneficiile private până la nivelul la care preţurile reale diferă de 
preţurile de contabilitate.  

Fluxul de cheltuieli: Detalierea cheltuielilor estimate pentru fiecare unitate de cost a unui proiect de-a 
lungul perioadei de dezvoltare a acestuia, de obicei pentru fiecare an. Profilul trebuie să includă unităţile 
monetare, anul de referinţă pentru preţ, fie că preţul este cel al pieţei fie că este un preţ de contabilitate şi 
detalierea oricăror reduceri aplicate.  

Parte interesată: Orice individ sau grup având un interes în cadrul propunerii analizate  

TVA:  Taxa pe Valoare Adaugată 

VOC: Costuri de Operare ale Autovehiculelor  

VOT: Valoarea Timpului   

MNT: Modelul Naţional de Transport 

WebTAG: Departamentul de Transport din Marea Britanie, Ghid de evaluare în transporturi, platformă 
web, 2002, 2010. 
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Prezentare generală
Cadrul de evaluare
Cerințe minime
Etape
Abordarea costurilor și 
beneficiilor

Analiza Economică
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Descriere costuri și 
beneficii
Estimare costuri și 
beneficii
Evaluarea impactului 
economic 

Analiza Financiară 
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Costuri de investiție
Operare și venituri
Rentabilitate
Surse de finanțare
Sustenabilitate
Rentabilitate capital

Evaluarea Riscurilor 
Prezentare generală
Analiză de 
senzitivitate
Analiză de risc 

 

1.1 Analiza cost-beneficiu în cadrul metodologiei de evaluare 

1.1.1 Acest ghid face parte dintr-un număr de documente ce formează Ghidul Naţional de Evaluare a 
Proiectelor în Sectorul de Transport: 

o Volumul 1: Ghid de Evaluare pentru Proiectele ce vor fi incluse în Master Plan  

o Volumul 2: Ghid Național de Evaluare a Proiectelor de Transport  

 Partea A – Ghid de Evaluare a Proiectelor de Transport 

 Partea B – Ghid pentru Elaborarea Modelelor de Transport 

 Partea C – Ghid pentru Elaborarea Analizei Cost Beneficiu Economice și  
  Financiare și a Analizei de risc 

1.1.2 Aceste documente metodologice descriu abordarea ce trebuie utilizată la evaluarea proiectelor și 
strategiilor naţionale, regionale şi la nivel inter-urban. Deşi multe principii similare sunt aplicate, 
acestea nu sunt destinate utilizării în cadrul evaluării proiectelor urbane. 

1.1.3 Există câteva tehnici de evaluare a proiectelor care pot fi utilizate la analiza costurilor și beneficiilor 
asociate proiectelor, printre care: 

o Analiza Cost-Beneficiu (ACB) – evaluarea impacturilor specifice ale unui proiect pentru a 
determina nivelul beneficiilor generate, relativ la costurile implicate. ACB include trei etape: 
analiza economică, ce arată măsura în care un proiect trebuie finanțat; analiza financiară, 
care prezintă gradul de viabilitate financiară a unui proiect și – pentru un proiect care 
solicită finanțare din partea UE – demonstrează necesitatea obținerii finanțării UE iar cea 
de-a treia etapă, analiza de risc, prezintă incertitudinile în legătură cu rezultatele analizelor 
economice și financiare. 

o Analiza Cost-Eficacitate (ACE) – o analiză comparativă a alternativelor de proiect care au 
ca țintă atingerea acelorași obiective specifice, dar în proporții diferite. Are ca obiectiv 
selecția alternativei de proiect care, pentru un rezultat/beneficiu dat, minimizează costurile 
sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizează beneficiile. În general, ACE tinde să 
optimizeze resursele când: 

• fiind dat un buget fix și mai multe alternative de proiect, factorii de decizie tind să 
maximizeze rezultatele posibile, evaluate în termeni de eficacitate (E); 

• fiind dat un nivel fix de E, ce trebuie atins, factorii de decizie au ca țintă minimizarea 
costurilor. 

1 Prezentare generală 
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Prezentare generală
Cadrul de evaluare
Cerințe minime
Etape
Abordarea costurilor și 
beneficiilor

Analiza Economică
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Descriere costuri și 
beneficii
Estimare costuri și 
beneficii
Evaluarea impactului 
economic 

Analiza Financiară 
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Costuri de investiție
Operare și venituri
Rentabilitate
Surse de finanțare
Sustenabilitate
Rentabilitate capital

Evaluarea Riscurilor 
Prezentare generală
Analiză de 
senzitivitate
Analiză de risc 

De exemplu, ACE poate fi instrumentul adecvat de evaluare și prioritizare a proiectelor 
care au ca obiectiv atingerea cerințelor specifice date de anumite convenții internaționale la 
care România a aderat (cum ar fi convențiile care reglementează navigația pe Dunăre). 

1.1.4 Acest document prezintă abordarea necesară pentru elaborarea analizei cost-beneficiu din cadrul 
procesului de evaluare a proiectelor. În timp ce analiza cost-beneficiu este cea mai utilizată 
tehnică de evaluare a investițiilor publice și este necesară pentru elaborarea aplicațiilor de 
finanțare UE, utilizarea analizei cost-eficacitate poate fi recomandată la determinarea alternativei 
optime de atingere a obiectivelor specifice ale proiectelor. ACE nu poate fi substitui ACB ci este 
doar un instrument complementar de analiză. 

1.1.5 Acest ghid a fost elaborat pentru utilizarea în cadrul proiectelor din sectorul de transport din 
România și este în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii. Următorul tabel prezintă corespondența între cele mai importante secțiuni ale Hotărârii 
de Guvern și structura rapoartelor descrise anterior. 

Tabelul 1 – Corespodența secțiunilor pentru Legislația Națională și Ghidul Național de 
Evaluare a Proiectelor de Transport  

HG 28/2008 Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor de Transport 
Identificarea investiției 

Volumul 2 - Partea A: Ghid de Evaluare a Proiectelor de Transport 
Analiza opțiunilor 
Analiza financiară Volumul 2 - Partea C, Capitolul 3 

Analiza economică Volumul 2 - Partea C, Capitolul 2 

Analiza de risc Volumul 2 - Partea C, Capitolul 4 

1.1.6 De vreme ce fondurile UE constituie, probabil, una dintre cele mai importante surse de finanţare 
pentru multe proiecte mari de transport şi pentru a simplifica abordarea în ceea ce priveşte 
evaluarea proiectelor nationale, ghidurile au fost întocmite astfel încât să poată satisface cerinţele 
incluse în documentul Comisiei Europene „Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de 
Investiţii” publicat în anul 2008. Secţiunea E (analiza cost-beneficiu) şi Secţiunea H (planul 
financiar) din Anexa XXI din cadrul cererii de finanţare pentru obţinerea de fonduri de la UE sunt 
incluse în Anexa C. Acest ghid se aplică perioadei de finanţare 2007 – 2013 şi este acceptat faptul 
că un ghid actualizat va fi redactat în timp util pentru următoarea perioadă de finanţare, 2014 – 
2020. 

1.1.7 Totuşi, Ghidul ACB ar trebui să fie utilizat şi atunci când se iau în calcul surse alternative de 
finanţare, deoarece reprezintă o bază solidă pentru prioritizarea proiectelor naţionale şi pentru 
evaluarea modului în care acestea sunt oportune din punct de vedere financiar. 
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Prezentare generală
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1.1.8 De asemenea, Ghidul a fost dezvoltat astfel încât să fie conform cu cerințele incluse în Ghidul 
Naţional pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor Finanţate din Instrumentele Structurale”, 
publicat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor 
Structurale (ACIS). 

1.1.9 Pentru elaborarea acestui Ghid au fost folosite următoarele documente: 

o  Dezvoltarea unor abordări europene armonizate pentru calculul preţurilor şi evaluarea 
proiectelor în domeniul transporturilor (HEATCO), „Livrabile HEATCO 5. Propunere de 
Armonizare a Ghidurilor”, 2006; 

o Comisia Europeană (CE), „Ghid privind metodologia pentru elaborarea Analizei Cost-
Beneficiu. Documentul de lucru nr. 4”, 2006; 

o Măsuri şi politici de internalizare a tuturor costurilor externe de transport (IMPACT), „Ghid 
pentru estimarea costurilor externe în sectorul de transport”, 2008; 

o Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale, „Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor din sectorul de transport finanţate din 
Fonduri de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională pentru perioada 2007 - 
2013”, 2008; 

o Noi externalităţi în domeniul energiei dezvoltare pentru sustenabilitate (NEEDS), „Livrabile 
NEEDS 2.1 Tehnici de transferare a valorii şi incertitudini preconizate”, 2009; 

o Unificare de conturi şi costuri marginale pentru eficienţă în domeniul transporturilor (UNITE), 
„Estimare conversii pentru UNITE”, 2001;  

o Departamentul pentru Transporturi din Marea Britanie (UK DfT), „Ghid de evaluare în 
domeniul transporturilor online (WebTAG)”, 2002, 2010; 

o Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

1.1.10 Rezultatele modelării sunt variabile de intrare cheie în procesul de evaluare cost-beneficiu a 
proiectelor. Volumul 2, Partea B „Ghidul pentru Elaborarea Modelelor de Transport” prezintă 
abordarea care trebuie să fie adoptată în dezvoltarea şi testarea proiectelor de transport şi nivelul 
de detaliere necesar pentru modelarea diverselor proiecte. Activitatea în domeniul modelării în 
sectorul transporturilor, întreprinsă în sprijinul realizării analizei cost-beneficiu ar trebui să 
urmărească metodologia descrisă în acest Ghid pentru a asigura faptul că datele de intrare în 
procesul de evaluare sunt adecvate.  

1.1.11 A fost dezvoltat și un instrument software de simulare a ACB, ca parte a procesului de evaluare a 
proiectelor din cadrul Master Planului General de Transport (MPGT), ceea ce va furniza un cadru 
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pentru realizarea analizei cost-beneficiu a proiectelor conform cerinţelor prezentate în cadrul 
acestui document.  

1.1.12 Modelul Naţional de Transport integrat cu instrumentul software de simulare a ACB a fost folosit 
pentru prioritizarea proiectelor MPGT. Sistemul integrat ce va include Modelul Naţional de 
Transport şi instrumentul software de simularea a ACB va ajuta autoritățile contractante să 
evalueze, pe viitor, proiecte care să respecte cerinţele din cadrul acestui document și conform 
Volumului 2, Partea B „Ghidul pentru Elaborarea Modelelor de Transport”. 
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1.2 Cerinţe minime pentru analiza cost-beneficiu  

1.2.1 După cum a fost expus şi in Volumul 2 Partea A: Ghidul de Evaluare a Proiectelor de Transport, 
metodologia de elaborare a proiectelor face o distincţie între diferitele abordări care trebuie avute 
în vedere atunci când sunt evaluate proiectele în diverse etape de dezvoltare ale acestora: 

o Studiul de prefezabilitate 

• Analiza scenariilor 

• Etapa 1 Selecția alternativelor 

• Etapa 2 Lista scurtă a opțiunilor 

• Etapa 3 Evaluarea preliminară 

o Studiul de fezabilitate 

• Etapa 4 Analiza detaliată 

1.2.2 Ar trebui observat faptul că, în cadrul metodologiei de elaborare a proiectelor, analiza cost-
beneficiu este necesară doar pentru proiectele aflate în Etapa 3 (evaluarea preliminară) și Etapa 
4, Studiu de fezabilitate (analiza detaliată). În ciuda faptului că atât la nivelul studiului de pre-
fezabilitate, cât şi la nivelul studiului de fezabilitate este necesară realizarea unei analize cost-
beneficiu, în cadrul etapelor ulterioare de evaluare se aşteaptă ca definirea proiectului să fie mai 
precisă şi, astfel, vor trebui incluse mai multe detalii în evaluare. 

Modelare în transporturi 

1.2.3 Rezultatele modelului de transport necesare în cadrul analizei cost-beneficiu ar putea proveni 
dintr-o abordare a modelării care să respecte cerinţele din Volumul 2, Partea B „Ghidul pentru 
Elaborarea Modelelor de Transport”. Modelul Naţional de Transport respectă aceste cerinţe este 
adecvat pentru evaluarea proiectelor îndeplinind următoarele criterii:  

o efectele naţionale şi regionale ale modificărilor la nivelul populaţiei şi distribuţia acestora; 

o modificări în cadrul activităţii economice la nivel naţional şi regional; 

o proiecte de autostrăzi interurban; 

o infrastructura de transport feroviar şi propuneri de servicii care includ investiţii majore 
precum transport feroviar de mare viteză; 

o investiţii în infrastructură portuară (porturi fluviale și maritime) precum și pentru asigurarea 
condițiilor de navigabilitate pe Dunăre și alte căi navigabile; 

o proiecte în domeniul aviaţiei şi propuneri de curse noi; 

o dezvoltarea strategiei de transport pentru transportul în comun la nivel naţional şi regional; 



AECOM                              Volumul 2, Partea C – Ghid pentru Elaborarea Analizei Cost Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc 13 
 

 

 

Prezentare generală
Cadrul de evaluare
Cerințe minime
Etape
Abordarea costurilor și 
beneficiilor

Analiza Economică
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Descriere costuri și 
beneficii
Estimare costuri și 
beneficii
Evaluarea impactului 
economic 

Analiza Financiară 
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Costuri de investiție
Operare și venituri
Rentabilitate
Surse de finanțare
Sustenabilitate
Rentabilitate capital

Evaluarea Riscurilor 
Prezentare generală
Analiză de 
senzitivitate
Analiză de risc 

o terminale pentru transport intermodal; 

o măsuri de politică naţională precum: 

• implementarea de modificări ale taxei de drum şi impactul asupra deţinătorilor de 
autovehicule; 

• tarifarea diferită a transportului feroviar şi a celui rutier; 

• internalizarea costurilor externe de transport; şi 

• politici privind schimbările climatice. 

1.2.4 Proiectele care nu îndeplinesc aceste condiţii necesită o abordare de modelare alternativă după 
cum este menţionat în Volumul 2, Partea B „Ghidul pentru Elaborarea Modelelor de Transport”.  

Abordarea incrementală în realizarea ACB 

1.2.5 Analiza Cost-Beneficiu este efectuată folosind abordarea „incrementală”. Costurile şi beneficiile 
sunt evaluate ţinând cont doar de diferenţele dintre un scenariu ce include proiectul şi un scenariu 
alternativ fără proiect. Astfel, pentru a putea fi calculată modificarea incrementală a beneficiilor 
este necesar să fie obţinute rezultate privind modelul de transport atât pentru scenariul „cu 
proiect”, cât şi pentru scenariul „fără proiect”. Atunci când se analizează costurile, este necesar să 
fie luate în considerare numai elementele diferite dintre scenariul „cu proiect” şi scenariul „fără 
proiect”.  

1.2.6 Atât scenariul „cu proiect”, cât şi cel „fără proiect” trebuie să includă toate proiectele angajate, 
prezentate în planurile pe termen lung, pentru toate modurile relevante pentru proiectul care va fi 
evaluat. Metodologia suplimentară privind definirea scenariului „fără proiect” este inclusă în 
Volumul 2 Partea A: Ghidul de Evaluare a Proiectelor de Transport. 
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1.3 Etape care trebuie urmate la realizărea ACB  

1.3.1 După cum a fost discutat în secţiunea 1.1, structura ACB s-a bazat pe abordarea recomandată de 
Uniunea Europeană. Acest lucru îşi doreşte să ofere proiectelor care îşi propun să obţină finanţare 
de la UE o analiză adecvată precum şi o abordare standardizată aplicabilă tuturor proiectelor din 
România, care sunt necesare pentru prioritizarea efectivă a proiectelor naţionale.  

1.3.2 Ghidul UE pentru „Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiții” prezintă o structură cu şase 
etape pentru evaluarea proiectelor. Acestea sunt prezentate în Figura 1 de pe pagina următoare.  

1. Analiza contextului şi definirea obiectivelor  

2. Identificarea investiţiei 

3. Analiza fezabilităţii şi a opţiunilor  

4. Analiză financiară  

5. Analiză economică  

6. Analiza riscului 

1.3.3 Etapele 1, 2 şi 3 se desfășoară conform metodologiei descrise în Volumul 2 Partea A: Ghidul de 
Evaluare a Proiectelor de Transport. Metodologia descrisă în acest document se concentrează pe 
etapele 4, 5 şi 6 şi respectă cerinţele CE.  

1.3.4 Pe scurt, analiza economică indică dacă un proiect merită să primească finanţare, iar analiza 

financiară indică viabilitatea financiară a unui proiect iar– pentru proiecte care îşi doresc să obţină 
finanţare de la EU – demonstrează dacă un proiect necesită acest tip de fonduri. Ulterior, analiza 

de risc ilustrează incertitudinile implicate de rezultatele analizei economice şi financiare.  
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Figura 1 – Abordarea ACB recomandată de CE 
finanţate prin fonduri UE (Structurale, de Coeziune

Sursa:  „Ghidul pentru Analiza Cost

1. Analiza contextului 

2. Identificarea proiectului

3. Fezabilitate & Analiza opțiunilor

4. Analiza financiară
- Costuri de investiție

-Venituri și costuri operaționale
- Rata financiară a investiției

- Surse de finanțare
-Sustenabilitate financiară

-Rentabilitatea financiară a capitalului

Dacă VANF > 0

Proiectul nu necesită 
sprijin financiar de la UE

-De la prețuri de piață la prețuri contabile
-Cuantificare financiară a impactului în afara pieței
-Includerea de efecte indirecte suplimentare
-Actualizări sociale
-Calcularea indicatorilor economici de performanță 

Ghid pentru Elaborarea Analizei Cost Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc

Analiza Economică
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Descriere costuri și 
beneficii
Estimare costuri și 
beneficii
Evaluarea impactului 
economic 

Analiza Financiară 
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Costuri de investiție
Operare și venituri
Rentabilitate
Surse de finanțare
Sustenabilitate
Rentabilitate capital

Abordarea ACB recomandată de CE - Structura evaluării proiectului pentru investi
ate prin fonduri UE (Structurale, de Coeziune și IPA)  

Sursa:  „Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investitii” iulie 2008

Analiza contextului & Obiectivele proiectului

Identificarea proiectului

Fezabilitate & Analiza opțiunilor

Analiza financiară
Costuri de investiție;

Venituri și costuri operaționale;
Rata financiară a investiției;

Surse de finanțare;
Sustenabilitate financiară;

Rentabilitatea financiară a capitalului.

> 0

Proiectul nu necesită 
sprijin financiar de la UE

Dacă VANF<0

Proiectul necesită sprijin 
financiar de la UE

5. Analiză economică

De la prețuri de piață la prețuri contabile;
Cuantificare financiară a impactului în afara pieței;
Includerea de efecte indirecte suplimentare;
Actualizări sociale;
Calcularea indicatorilor economici de performanță 

Dacă VANE < 0

Impactul social al 
proiectului este 

negativ.

Dacă VANE > 0

Impactul social al 
proiectului este pozitiv. 

6. Evaluare a riscurilor
-Analiză de senzitivitate;
-Distribuție probabilă a variabilelor critice
-Analiza de risc;
-Estimarea nivelelor acceptabile de risc
-Prevenirea riscurilor.

și Financiare și a Analizei de Risc 15 

 

Evaluarea Riscurilor 
Prezentare generală
Analiză de 
senzitivitate
Analiză de risc 

Structura evaluării proiectului pentru investiţii 

iulie 2008 

Distribuție probabilă a variabilelor critice;

Estimarea nivelelor acceptabile de risc;

Prevederile 
acestui ghid 
urmărește 
etapele 4, 5 și 
6 din cadrul 
etapelor 
recomandate 
de CE 
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1.3.5 O scurtă descriere a analizei financiare, economice și de risc este inclusă în continuare. Figura 2 
prezintă un rezumat privind etapele de analiză detaliată din cadrul analizei economice, financiare 
și de risc împreună cu exemple privind abordarea necesară pentru cele mai importante tipuri de 
proiecte, pe moduri de transport. Mai multe detalii privind cele trei stadii ale analizei sunt incluse în 
capitolele următoare. 

Scopul analizei cost-beneficiu economice 

1.3.6 Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc 
costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii 
societăţi nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului. Pentru a putea cuprinde 
varietatea de efecte economice, analiza include ambele elemente cu valoare monetară directă, 
precum costurile de construcţii si întreţinere şi economiile din costurile de operare ale vehiculelor, 
precum şi elemente fără valoare de piaţă directă precum economisirea de timp, reducerea 
numărului de accidente şi impactul de mediu.  

1.3.7 Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite 
realizarea unei comparări consistente a costurilor şi beneficiilor în cadrul proiectului şi apoi sunt 
adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectul 
este dezirabil şi merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul că 
nu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar şi deasemenea, este important ca 
rezultatele ACB să fie corelate cu Analiza Multi-Criterială (AMC), care include şi ea aceste efecte 
care nu sunt cuantificate financiar. Îndrumarea pentru realizarea AMC este furnizată în Volumul 2 
Partea A: Ghidul de Evaluare a Proiectelor de Transport. 

Scopul analizei cost-beneficiu financiare 

1.3.8 Principalul scop al analizei financiare este de a evalua profitabilitatea financiară şi sustenabilitatea 
proiectului din punctul de vedere al beneficiarilor acestuia. Acest lucru este realizat prin analizarea 
fluxului de numerar financiar al proiectului; acest lucru include atât ieşirile în termeni de investiţii, 
întreţinere şi costuri de operare, cât şi intrările în termeni de surse de finanţare şi venituri/tarife de 
la utilizatori.  

1.3.9 Structura de evaluare a proiectului utilizează analiza financiară pentru a determina sustenabilitatea 
financiară a proiectului. Mai precis, această analiză arată dacă proiectul va genera un flux de 
numerar pozitiv în timpul perioadei de evaluare (profitabilitate) şi dacă fluxul de numerar net 
cumulat de la începutul proiectului nu este mai mic decât zero pentru fiecare an de analiză 
(sustenabilitate).  

1.3.10 La început, analiza ia în considerare profitabilitatea financiară a proiectului fără fonduri UE pentru 
a determina dacă această finanţare este necesară. Pentru proiecte care urmează să solicite 
fonduri UE, acest lucru este necesar pentru a demonstra faptul că proiectul este eligibil pentru 
acordarea acestor fonduri de la UE. Chiar dacă nu se ia în calcul obţinerea unei finanţări de la UE, 
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este totuşi important ca analiza financiară să fie realizată pentru a demonstra faptul că sursele de 
finanţare alternative identificate sunt suficiente.   

1.3.11 Pentru ca un proiect să fie viabil, analiza financiară trebuie să demonstreze faptul că sursele de 
finanţare (inclusiv, dacă este relevant, fonduri de la UE) şi venitul generat de proiect sunt 
suficiente pentru a acoperi costurile proiectului şi că finanţarea şi veniturile sunt estimate în mod 
adecvat de-a lungul perioadei de evaluare pentru a asigura faptul că, în niciun an, proiectul nu va 
necesita o finanţare punte externă.  

Scopul analizei de risc  

1.3.12 Evaluarea proiectului constă într-un proces de previzionare astfel că implică anumite incertitudini. 
Aceste incertitudini provin atât de la caracterul limitat al datelor deţinute în situaţia respectivă, cât 
şi de la nivelul anumitor aspecte variabile în timp, precum numărul de deplasări, costurile aferente 
infrastructurii etc. Metodologia generală în ceea ce priveşte managementul riscurilor din cadrul 
proiectului este furnizată în Volumul 2 Partea A: Ghidul de Evaluare a Proiectelor de Transport. 
Acest document include metodologia specifică în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor.   

1.3.13 Analiza de risc ia în calcul aceste incertitudini şi impactul lor asupra rezultatelor ambelor evaluări, 
atât economică cât şi financiară. Pentru realizarea acestei analize de senzitivitate este necesar să 
fie stabilite variabilele critice. Variabilelor de intrare critice le sunt alocate distribuţii de probabilitate 
care definesc probabilitatea ca valoarea variabilei să se încadreze în intervale specifice. Folosind 
distribuţiile probabilităţilor, cu ajutorul simularii Monte Carlo, se poate analiza distribuţia 
incertitudinii rezultatelor evaluării economice şi financiare. Din incertitudinile rezultate, analiza de 
risc poate defini probabilitatea ca proiectul să atingă valori limită pentru performanţa economică şi 
financiară şi să se gestioneze aceste riscuri în cadrul analizei.  
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Figure 2 – Metodologia de elaborare a Analizei Cost-Beneficiu  
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1.4 Abordarea generală a costurilor/ieşirilor şi beneficiilor/intrărilor  

1.4.1 Analiza economică şi cea financiară iau în considerare diverse costuri/ieşiri şi beneficii/intrări 
asociate cu şi generate de proiect. În timp ce datele de intrare sunt în concordanţă atât în cadrul 
analizei economice cât şi în cazul celei financiare, modul de abordare a datelor poate varia. 
Tabelul de mai jos rezumă datele de intrare cheie ale analizei şi dacă acestea sunt incluse în 
cadrul analizelor respective.  

Tabelul 2 Rezumat al abordării intrărilor de date în cadrul analizei 

 Analiză economică Analiză financiară 

Sursele de finanţare 
Nu ia în considerare explicit 

sursele de finanțare 
� 

Costurile investiţiei 
� � 

Costuri de operare şi întreţinere  

Rate de actualizare Rata de actualizare socială� 
Rata de actualizare 

financiara� 
Modificări ale taxelor pentru 
utilizator (Tarife/Taxe de trecere) 

Nu sunt incluse  
(plati transfer) � 

Ca venit la Operator� 

Modificări ale timpilor de 
călătorie pentru utilizator  

� 

Nu sunt incluse. 

Modificări ale costurilor de 
operare a autovehiculelor pentru 
utilizator 

� 

Modificări ale fiabilității călătoriei 
Se includ doar dacă îmbunătăţirile 

privind fiabilitatea au o finalitate 
importantă pentru proiect.  

Modificări ale numărului de 
accidente  

� 

Modificări ale emisiilor de CO2  � 
Modificări la nivelul poluării 
aerului pe plan local  

� 

Modificări ale nivelului de zgomot � 

Subvenţii/Taxe 
Nu sunt incluse 

(plată prin transfer) 
� 

TVA 
Nu sunt incluse 

 (valoare exprimată drept costul 
factorilor) 

(valori exprimate ca 
preţuri de piaţă) 



 

Analiza economică cost-beneficiu 
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2.1 Prezentare generală a analizei economice cost - beneficiu  

2.1.1 Scopul analizei economice cost-beneficiu este acela de a determina dacă proiectul are o 
contribuţie netă pozitivă asupra bunăstării economice totale. Acest fapt ajută factorii decizionali să 
ordoneze proiectele în funcţie de priorităţi şi să ia decizii privind finanţarea, spre deosebire de 
analiza financiară în care este examinat doar impactul asupra beneficiarilor şi operatorilor 
infrastructurii. După cum a fost menţionat anterior, anumite efecte nu pot fi cuantificate financiar în 
prezent, dar acestea ar trebui să fie, de asemenea, luate în considerare de factorii decizionali, prin 
intermediul AMC. 

2.1.2 Pe scurt, analiza economică include următoarele etape: 

1. Conversia de la prețuri de piață la prețuri contabile 

2. Monetizarea impacturilor în afara pieței 

3. Includerea efectelor indirecte suplimentare (dacă este cazul) 

4. Actualizarea costurilor și beneficiilor estimate 

5. Calculul indicatorilor cheie de performanță economică 

2.1.3 Analiza economică transformă costurile şi beneficiile unui proiect într-o unitate monetară comună 
(euro) şi compară nivelul beneficiilor cu nivelul costurilor pentru grupurile individuale de părţi 
interesate (furnizori, utilizatori şi restul societăţii). 

2.1.4 Multe dintre efectele unui proiect sunt deja exprimate în termeni financiari, de exemplu investiţia, 
întreţinerea şi costurile de operare; însă, în cadrul analizei economice preţurile de piaţă trebuie să 
fie convertite în preţuri contabile utilizând factori de conversie adecvaţi, atunci când acestea nu 
reflectă costurile economice de oportunitate. În glosar se pot găsi definiţii pentru termenii 
economici cheie utilizaţi în cadrul documentului. 

2.1.5 Pentru efecte ale proiectului care nu au o valoare de piaţă directă, (de exemplu economii de timp, 
reducerea emisiilor şi poluarea locală) este necesară convertirea beneficiilor şi costurilor în valori 
financiare utilizând metodele prezentate în acest document. Acest lucru permite combinarea şi 
compararea efectelor de mai multe tipuri folosind o unitate de măsură comună (euro) a nivelului de 
bunăstare pentru elementele care sunt evaluate. 

2.1.6 Există cazuri în care conversiile în preţuri de piaţă nu sunt disponibile sau sunt foarte greu de 
definit în mod fiabil şi corect. Acestea includ anumite efecte asupra mediului, precum pierderea 
peisajelor, efecte sociale şi asupra sănătăţii şi mai multe beneficii economice. Multe dintre aceste 
efecte sunt în continuare importante pentru atingerea obiectivelor proiectului şi, în consecinţă, deşi 
nu sunt incluse explicit în analiza economică cantitativă, trebuie să fie evaluate într-un cadru mai 
amplu.   

2 Analiza economică cost - beneficiu 
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2.1.7 Odată ce efectele proiectului au fost cuantificate financiar şi actualizate în mod corespunzător, 
beneficiile totale pot fi comparate cu costurile totale.  În esenţă, pentru ca un proiect să fie viabil, 
beneficiile proiectului trebuie să depăşească costurile proiectului, şi mai concret, valoarea 
actualizată a beneficiilor economice ale proiectului (VAB) trebuie să depăşească valoarea 
actualizată a costurilor economice ale proiectului (VAC). În practică, acest lucru este demonstrat 
printr-o valoare economică netă actualizată pozitivă (VANE = VAB- VAC), un raport beneficiu cost 
(RBC=VAB/VAC) mai mare decât unu şi o rată internă de rentabilitate economică (RIRE) mai 
mare decât rata de actualizare utilizată. 

2.1.8 Analiza economică trebuie să includă, acolo unde se poate cuantifica, toate efectele importante 
previzibile din cadrul proiectului. Ea trebuie să cuprindă atât efectele pozitive pe care proiectul a 
fost destinat să le furnizeze, cât şi efectele negative care ar putea fi o consecinţă a proiectului. 
Există o gamă largă de impacturi posibile la nivelul proiectelor. Nu este de așteptat ca fiecare 
proiect să aibă efecte majore, în ceea ce privește fiecare impact. Este responsabilitatea echipei de 
evaluare să selecteze şi apoi să demonstreze că a fost evaluată o gamă adecvată de efecte. Dacă 
se stabileşte că acestea nu sunt importante, atunci trebuie să se asigure o justificare bine 
întemeiată. 
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2.2 Premisele cheie ale analizei  

2.2.1 În continuare este prezentată abordarea care trebuie adoptată în cadrul analizei economice, în 
raport cu elementele cheie ale acestei evaluări. 

Perioada de evaluare 

2.2.2 Perioada de evaluare trebuie să acopere perioada de timp în care proiectul “are un impact 
economic pozitiv” şi să înglobeze efectele probabile asupra proiectului pe termen mediu şi lung. În 
cadrul Anexei A1 sunt prezentate perioadele de evaluare a proiectelor de transport, ţinând cont de 
recomandările din „Ghidul pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiţii” 
elaborat în 2008 de către Comisia Europeană. Aceste perioade de evaluare reprezintă perioada 
de timp care începe imediat după inaugurarea proiectului în care trebuie analizate beneficiile 
(costurile). Costurile survenite înainte de lansare, care includ probabil majoritatea costurilor de 
investiţie, trebuie incluse de asemenea în analiză.  

2.2.3 În cazul în care la sfârşitul perioadei de analiză se constată beneficii economice, sau costuri 
restante, acestea trebuie incluse în valoarea reziduală a proiectului (a se vedea secţiunea 2.4.26). 

Rată de actualizare socială 

2.2.4 În mod obişnuit un proiect implică anumite costuri la început (faza de execuţie) şi oferă beneficii 
(cât şi anumite costuri de operare) pe parcursul etapei viitoare de exploatare. Pentru a realiza o 
comparaţie între costurile şi beneficiile apărute pe parcursul anilor este necesară „actualizarea” 
costurilor şi beneficiilor din anul curent.  Valoarea costului curent are în vedere faptul că toate 
costurile şi beneficiile apărute în primii ani sunt mai „valoroase” decât aceleaşi beneficii sau costuri 
apărute în anii ulteriori. 

2.2.5 În conformitate cu „Ghidul pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiţii” 
elaborat în 2008 de către Comisia Europeană, rata de actualizare socială trebuie aplicată în toate 
proiectele; aceasta este inclusă în Anexa A2, care face de asemenea referire la anul în care 
valoarea costurilor trebuie actualizată. 

Unitate de cont comună – costurile factorilor  

2.2.6 Evaluarea economică poate fi efectuată fie utilizând preţuri de piaţă fie costurile factorilor. Pentru a 
evita contradicţiile care ar putea duce la obţinerea de rezultate distorsionate ale evaluării, este 
necesar să fie adoptată o unitate de cont comună. Ca urmare a „Livrabilelor HEATCO 5. 
Propunere privind armonizarea ghidurilor”, recomandăm utilizarea costurilor factorilor. Valorile 
prezentate în Anexa A sunt exprimate în costurile factorilor.  
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Calcularea costurilor factorilor pornind de la preţuri de piaţă 

Preţurile de piaţă includ taxele indirecte şi subvenţiile, în timp ce situaţia nu este la fel şi pentru 
costurile factorilor. Preţurile de piaţă pot fi transformate în costurile factorilor prin scăderea 
elementului taxă/subvenţie medie, care este, de obicei, denumit rata medie a taxării indirecte. Dacă 
rata medie a taxării indirecte este �, atunci preţurile de piaţă sunt convertite în costurile factorilor prin 
următoarea formulă: 

�������	
	������	�� = ��
ţ���	�
	��ţă �1 + ���  

Paşii care trebuie urmaţi în procesul de transformare a preţurilor de piaţă în costurile factorilor sunt:  

1. Analizarea fiecărui element din cadrul calculului cost beneficiu şi stabilirea dacă acestea sunt 
reprezentate în preţuri de piaţă (incluzând taxarea indirectă şi excluzând subvenţiile) sau în 
costurile factorilor (excluzând taxarea indirectă şi incluzând subvenţiile);   

2. Împărţirea valorii oricărui element care este reprezentat în preţuri de piaţă la factorul de taxare 
indirectă aşa cum este descris mai sus.  

Trebuie să se ţină cont de faptul că veniturile acumulate de firme vor fi exprimate, în mod normal, în 
costurile factorilor, în timp ce veniturile plătite de consumatori vor fi exprimate, în  mod normal, în 
preţuri de piaţă. În plus, dacă valorile timpului sunt bazate pe studii comportamentale, în mod 
normal, sunt transpuse în preţuri de piaţă şi trebuie ajustate în jos pentru a se transforma costurile 
factorilor. 

Exemplu numeric  
Să presupunem că un consumator de retail din România trebuie să plătească 1 € pentru un sac de 
nisip şi că nivelul taxelor indirecte din economia României, influenţate în principal de TVA, este de 
24%. Costul factorilor pentru un sac de nisip în România este: 

Costul. Factorilor$%&%' = Preţ. Piaţă$%&%'
�1 + �� = 1

�1 + 24%� = 0.81€ 

Moneda 

2.2.7 Evaluarea economică ar trebui să fie făcută în Euro. În Anexa A3 se oferă o listă standard a ratelor 
de schimb pentru estimări de cost din LEI românești în EURO și datele istorice referitoare la ratele 
de schimb. În Anexa A3, Tabelul A3.1 sunt cuprinse ratele de schimb medii anuale între EURO și 
principalele monede europene, care ar trebui folosite, dacă este necesar, pentru conversiile 
monetare pentru transferul valorilor.  
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Prețurile de referință 

2.2.8 Costurile (de investiţii, întreţinere şi operare) vor fi estimate în mod obişnuit în preţuri nominale 
(fiind exprimate în moneda anului în care au fost efectuate). Spre deosebire de acestea, parametrii 
beneficiului sunt, de obicei, cotați într-o bază constantă.  Parametrii beneficiului în prețurile anului 
de bază recomandați în acest ghid sunt indicați în tabelul parametrilor din Anexa A.  

2.2.9 O comparație corectă și echidistantă a costurilor și beneficiilor are nevoie ca respectivele valori să 
fie exprimate în unități comparabile.Este, astfel, important să e asigure un an comun de bază 
pentru prețurile de referință  pe parcursul întregii analize. Prețurile de referință recomandate 
pentru analiză sunt cuprinse  în Anexa A3.  

2.2.10 Asigurarea unui an de bază comun pentru prețuri poate necesita realizarea următoarelor sarcini: 

o Conversia valorilor nominale la nivelul prețurilor dintr-un un an de bază care să rămână 
constant 

o Conversia valorilor de la un an de bază la altul 

Conversia valorilor nominale la  nivelul prețurilor dintr-un un an de bază constant  

Valorile nominale diferă de valorile constante prin faptul că ele includ efectul inflației. De aici, valorile 
constante sunt calculate prin eliminarea inflației din valorile nominale. Aceasta se face prin utilizarea unui 
index adecvat al prețurilor (IP) și prin aplicarea acestei formule:   

Preţ0$	1020 = Preţ0$	3045 × IP0$	1020IP0$	3045	 
Exemplu numeric 

Să presupunem că preţul total pentru forța de muncă (CTFM) pentru un operator feroviar în prețurile din 
2010, era de 130 m. EUR și că prețul anului de bază pentru analiză este 2008. Folosind CPI (IACP) ca 
index de prețuri, CTFM la nivelul anului 2008 ar fi: 

CTFM:;;< = CTFM:;=; × IACP:;;<IACP:;=; = 130 × 279.1
312.7 = 116m€ 

 

  



AECOM                              Volumul 2, Partea C – Ghid pentru Elaborarea Analizei Cost Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc 27 
 

 

Prezentare generală
Cadrul de evaluare
Cerințe minime
Etape
Abordarea costurilor și 
beneficiilor

Analiza Economică
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Descriere costuri și 
beneficii
Estimare costuri și 
beneficii
Evaluarea impactului 
economic

Analiza Financiară 
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Costuri de investiție
Operare și venituri
Rentabilitate
Surse de finanțare
Sustenabilitate
Rentabilitate capital

Evaluarea 
Riscurilor 
Prezentare generală
Analiză de 
senzitivitate
Analiză de risc 

Conversia valorilor de la un an de bază la altul 

Folosirea unui an de bază diferit trebuie să ia în considerare două aspecte:  creșterea prețurilor și 
variațiile înregistrate în disponibilitatea oamenilor de a plăti prețul serviciilor ca rezultat al variațiilor 
înregistrate în venitul disponibil. Folosirea unui index de prețuri adecvat (IP) acoperă primul aspect, iar 
valoarea reală a PIB pe cap de locuitor acționează ca valoare de aproximare (proxy) pentru cel de-al 
doilea, conform formulei: 

ValoareF$	G02ă = ValoareF$	3045 × IPF$	102ăIPF$	3045 × I1 + J × KPIB	per	capitaF$	102ăPIB	per	capitaF$	3045 − 1OP 
unde γ este elasticitatea față de PIB per capita. Elasticitatea variază în funcție de valorile parametrilor. Valorile 
recomandate ale elasticității sunt prezentate în Anexa A.  

 

Exemplu numeric  

Să presupunem că studiile au arătat că valoarea evitării unei răniri ușoare (VERU) în România în anul 
2002 a fost de 4.282€, că elasticitatea VERU față de PIB per capita este 1 și că avem nevoie să  
convertim valoarea la valorile și prețurile din 2010.  Urmând formula de mai sus, VERU în  România 
echivalat la 2010 ar fi:  

VERU:;=; = VERU:;;: × IP:;=;IP:;;: × I1 + J × KPIB	per	capita:;=;PIB	per	capita:;;: − 1OP = 4282 × 126.5
105.8 × I1 + 1 × K30562200 − 1OP

≅ 7,114€ 

2.2.11 Atunci când se realizează conversiile prețurilor ar trebui preferată folosirea unor indici de prețuri 
mai specifici (caracteristici anumitor sectoare sau sub-sectoare) față de valorile generale ale 
acestor indici. Anexa A3 prezintă cei mai importanți indici ai prețurilor și recomandările privind 
utilizarea lor. 

Transfer de valori 

2.2.12 O sarcină cheie în procesul de monetizare a beneficiilor non-monetare este determinarea precisă 
a valorii economice a schimbării unei unități a beneficiului (spre exemplu valoarea economisirii 
timpului în euro pe oră). Ar trebui realizate studii de valorizare primare înainte de aplicarea 
politicilor pentru a asigura un grad mare de certitudine. Totuși, atunci când resursele sunt limitate, 
valorile dintr-o zonă (sau țară) a studiului primar ar putea fi transferată către România. În contextul 
UE, recomandăm fosirea metodei transferului prin unități ajustate. Această metodă presupune că 
preferințele generale ale populației, care influențează disponibilitatea de plată a acesteia sunt 
aceleași sunt aceleași pentru aria de studiu primar și pentru România, permițând diferențe ale 
nivelului de venituri și costului vieții.  
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Transferul valorii 

Paritatea puterii de cumpărare (PPC) este o rată de schimb între monede de schimb (aşadar 
economii) care forţează egalizarea puterii de cumpărare dintre economii. Atunci când este utilizată ca 
factor de conversie, PPC nu suferă de pe urma volatilităţii ratelor de schimb de pe piaţă. PPC este 
bazată pe comparaţia preţului relativ al unui „coş de bunuri” în diverse tări. Spre exemplu, să 
presupunem că rata de schimb de pe piaţă, pentru a schimba leul românesc în leva bulgărească, este 
0,43. Cu toate acestea, dacă o tonă de ciment (de aceeaşi calitate) costă 400 de lei în România şi 
200 de leva în Bulgaria, şi cimentul este singurul element din „coşul de bunuri” atunci rata de schimb 
PPC ajustată a leului în comparaţie cu leva ar fi 0,5. 

Factorul PPC este utilizat pentru a ajusta PIB-ul per capita pentru a permite compararea veniturilor 
între ţări, luând în considerare diferenţele înregistrare cu costul vieţii. PIB per capita la PPC este 
utilizat în metoda de transfer de valori. 

Exemplu numeric 
Să presupunem că studiile au demonstrat că valoarea (costul social) unei tone de SO2, emis în 
Germania, în 2002, era 4.500 €. Folosind PIB per capita la PPC pentru România şi Germania 
valoarea unei tone de SO2 emis în România în 2002 ar fi: 

WX2YZ,:;;:	 = WX2[\Y,:;;:	 × �]^	�
�	����, ���Y_,:;;:	�]^	�
�	����, ���[\Y,:;;: = 4,500 × 2,200
25,900 = 382€ 

2.2.13 În decursul transferului valorii este posibil ca datele valorii originale  să nu fie furnizate în Euro. 
Pentru a permite includerea fluctuațiilor ratei de schimb, rata de schimb medie anuală între 
moneda specifică în care sunt exprimate datele și Euro pentru anul în care datele sunt disponibile 
ar trebui utilizate pentru a exprima valorile în Euro înainte de a trece la posibilele ajustări 
necesare. Anexa A3 Tabelul A3.5 furnizează ratele de schimb medii între Euro și principalele 
monede europene.  

Desfășurarea Conversiei și Transferului 

2.2.14 Este posibil ca atât transferul valorii cât și conversia la prețul anului de bază să fie necesară 
pentru a se putea compara costurile și beneficiile. În acest caz, transferul valorii ar trebui să 
preceadă conversia la prețurile anului de bază.  

2.2.15 Este important să se utilizeze o metodă uniformă în operațiile care implică valori ale beneficiilor și 
costurilor. Următoarea diagramă sintetizează ordinea pașilor care trebuie urmați. În funcție de 
disponibilitatea datelor, unii pași pot fi omiși.  
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Exemplu numeric  

Să presupunem că studiile au arătat că Valoarea Timpului în cazul naveti
de 5.75 Lire în valorile și prețurile anului 2006. Pentru a produce o Valoare a Timpului pentru navetiștii din 
România, echivalată la valorile și prețurile din 
Pasul 1  
Folosirea monedei Euro pentru convertirea Lirelor sterline, la rata 
pentru a exprimam valoarea în Euro. 

`abc,€,:;;d = `abc,£
Pasul 2 
Folosirea PIB pe cap de locuitor la rata PPP pentru Romania 
valorile și prețurile anului 2006 din România. 

`aYZ,€,:;;d = `abc,€,:;;d
Pasul 3 
Folosirea PIB pe cap de locuitor și a HICP pentru 
anul de bază la 2010. Presupunem o 
cu 0,7. 

`XaYZ,€,:;;< = `XaYZ,€,:;;d
= 1.75 ×

Creșterea în timp a valorilor

2.2.16 Pe parcursul perioadei de evaluare, valoarea 
Totuși, valorile viitoare ar trebui exprimate în termeni reali (
Aceasta se poate realiza în două moduri: 

Convertirea valorilor la anul de bază adecvat 

Transferarea valorilor din zona/țara studiului primar în valori specifice României 

Exprimarea valorilor din moneda locală în Euro  
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Să presupunem că studiile au arătat că Valoarea Timpului în cazul navetiștilor din Marea Britanie a fost  
și prețurile anului 2006. Pentru a produce o Valoare a Timpului pentru navetiștii din 

și prețurile din 2008, trebuie urmați următorii pași:

Folosirea monedei Euro pentru convertirea Lirelor sterline, la rata de schimb medie anuală din 2006 
pentru a exprimam valoarea în Euro.  

£,:;;d × 1
e�	��f�gh	€i_£,:;;d = 5.75 × 1

0.68173
Folosirea PIB pe cap de locuitor la rata PPP pentru Romania și Marea Britanie pentru transferul valorii  la 

și prețurile anului 2006 din România.  

:;;d × �]^	�
�	����, ���YZ,:;;d	�]^	�
�	����, ���bc,:;;d = 8.43 × 5800
27990

și a HICP pentru România din 2006 și 2008 pentru a 
de bază la 2010. Presupunem o elasticitate a VT față de venituri pentru deplasările de navetă

:;;d × j]��\b,:;;<	j]��\b,:;;d	 × k1 + J × l�]^	�
�	�����]^	�
�	����
× 122.7
115.7 × I1 + 0.7 × K33072808 − 1OP = 2.09€ 

în timp a valorilor  

Pe parcursul perioadei de evaluare, valoarea costurilor și a beneficiilor se așteaptă să crească. 
și, valorile viitoare ar trebui exprimate în termeni reali (adică inflația viitoare ar trebui ignorată). 

Aceasta se poate realiza în două moduri:  

Convertirea valorilor la anul de bază adecvat 

Transferarea valorilor din zona/țara studiului primar în valori specifice României 

Exprimarea valorilor din moneda locală în Euro  
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știlor din Marea Britanie a fost  
și prețurile anului 2006. Pentru a produce o Valoare a Timpului pentru navetiștii din 

ți următorii pași: 

de schimb medie anuală din 2006 

68173 = 8.43€ 

și Marea Britanie pentru transferul valorii  la 

5800
27990 = 1.75€ 

pentru a converti valorile la 
deplasările de navetă egală 

����YZ,:;;<	����YZ,:;;d	 − 1mn

și a beneficiilor se așteaptă să crească. 
ția viitoare ar trebui ignorată). 

Transferarea valorilor din zona/țara studiului primar în valori specifice României 

Exprimarea valorilor din moneda locală în Euro  
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o Pornind de la valoarea unui parametru în Anul de bază pentru prețuri, se presupune în mod 
obișnuit că evoluția acestuia urmează creșterea PIB real pe cap de locuitor. Se aplică o 
elasticitate specifică parametrului pentru a permite creșterea diferențiată. Valorile sugerate 
ale PIB per capita sunt incluse în Anexa A3 iar valorile elasticității pentru fiecare parametru 
sunt furnizate în anexele aferente acestora.  

o În cazul parametrilor pentru care există date care să ateste că prețurile viitoare vor depăși  
rata generală a inflației, rata inflației excedentare reprezintă creșterea valorii reale.  

 
Exemplu numeric 

Să presupunem că se aşteaptă o creştere a costului unitatar al factorilor pentru combustibil să crească cu 
o rată de 5% pe an în comparaţie cu preţul din anul de referinţă, în timp ce se anticipează că inflaţia 
generală va fi de 2,5% pe an. Rata excedentară a inflaţiei anuale pentru combustibil ar fi: 

]o�	ţ�	
p�
�
o��ăq_rstuivsvw = �1 + ]o�	ţ�
q_rstuivsvw��1 + ]o�	ţ�
[xyxz{wă� = 1 + 5%
1 + 2.5% = 1.024 

Astfel, valorile viitoare ale carburanţilor pentru anii de după anul preţului de bază ar trebui să crească cu 
2,4% anual. 
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2.3 Prezentarea generală a estimării costurilor şi beneficiilor 

2.3.1 Este importantă luarea în considerare în mod consecvent a efectelor asupra proiectului. Efectele 
sunt cuantificate financiar pentru a permite realizarea unei analize, cât şi combinarea efectelor 
între diverse elemente.  

2.3.2 Costurile caracteristice includ: 

o Costurile de investiţii, 

o Costurile de întreţinere, 

o Costurile de operare (a noii infrastructuri/servicii). 

2.3.3 În general, beneficiile includ: 

o Taxele pentru utilizatori (ca şi beneficiu pentru operatori şi contra beneficiu pentru 
utilizatori), 

o Schimbări survenite în costurile de operare a autovehiculelor pentru utilizatori,  

o Economisire timp, pentru utilizatori, 

o Variaţii ale costurilor externe: 

• Emisii (efect de seră şi poluare locală),  

• Poluare fonică, 

• Accidente, 

• Costuri de congestie. 

2.3.4 Costurile şi beneficiile pot fi pozitive sau negative în funcţie de natura proiectului supus evaluării.  

2.3.5 Mai jos este prezentat un tabel centralizator cu posibilele intrări şi ieşiri de capital asociate unui 
proiect de transport, care pot apărea. 
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Tabel 3 Prezentarea generală a costurilor şi beneficiilor economice în cadrul analizei economice 
cost-beneficiu  

Outflows/Costs Inflows/Benefits 

La
 n

iv
el

ul
 

fu
rn

iz
or

ilo
r Costuri de investiţii 

Costuri de întreţinere 

Costuri de operare La
 n

iv
el

ul
 

ut
ili

za
to

ril
or

 
Reduceri de timp 

Reduceri ale VOC Accident savings 

Reducerea costurilor pentru accidente 

 

P
en

tr
u 

an
sa

m
bl

ul
 

so
ci

et
ăț

ii Reducerea costurilor cu efectul de seră 

Reducerea costurilor cu poluarea locală a aerului 

Reducerea costurilor cu poluarea fonică 

Valoarea reziduală 

Notă:  Costurile și beneficiile pot fi pozitive dar și negative; de exemplu, economiile la costurile de întreținere sunt un beneficiu. 

2.4 Impacturile asupra furnizorilor – Variații ale costurilor de investiție, întreținere și operare 

2.4.1 Costurile tipice de proiect sunt de trei categorii principale: 

o Costuri de investiție 

o Costuri de întreținere 

o Costuri de operare 

2.4.2 Costurile sunt suportate de către furnizorii de infrastructură sau servicii noi de transport. Furnizorii 
reprezintă acele persoane care construiesc sau deţin infrastructura, cât şi persoanele care 
operează servicii private care utilizează infrastructura. În cazul multor proiecte toate aceste 
persoane nu formează o singură entitate, astfel încât costurile şi beneficiile furnizorilor nu pot fi 
considerate un singur cont. În vreme ce în acest caz este necesară o separare a costurilor pentru 
fiecare entitate în parte în cazul analizei financiare deoarece aceasta este elaborată din 
perspectiva statului. Acest lucru este în contrast cu analiza economică, întrucât această analiză 
reprezintă o evaluare a proiectului din punct de vedere al impactului pe care acesta îl poate avea 
asupra întregii societăţi. 

2.4.3 Abordarea costurilor în cadrul evaluării economice urmărește următoarele etape cheie: 

o Estimarea costurilor de investiție, a costurile de întreținere și a celor de operare în prețurile 
pieței 
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o Conversia de la prețurile pieței la prețuri contabile 

o Calculul valorii reziduale 

Estimarea costurilor de investiţie 

2.4.4 În cazul unui proiect, costurile de investiţii trebuie să includă toate cheltuielile necesare pentru 
realizarea acestui proiect, inclusiv costurile preliminare, precum cele de planificare şi proiectare. 
Costurile de investiţie trebuie să includă de asemenea orice operaţie specială de intreţinere 
prevăzută a fi necesară pe parcursul perioadei de analiză.   

2.4.5 În funcție de etapa de realizare a analizei cost-beneficiu, nivelul de detaliere al estimării de cost 
este de așteptat să varieze semnificativ. 

2.4.6 Pentru analiza la nivelul Etapei 3, a studiului de prefezabilitate (evaluarea preliminară) estimările 
de cost trebuie să urmeze procedura indicată în Hotărârea de Guvern 28/2008 privind elaborarea 
Devizului General. Este totuși posibil ca acest nivel de detaliere a costurilor estimate să nu fie 
disponibil, situație în care estimările trebuie să se fundamenteze pe costuri unitare de referință sau 
pe distribuția categoriilor de costuri în valoarea totală, caracteristice unor proiecte similare. Valori 
unitare indicative sunt incluse în Anexa A10, Tabelul A10.2; acestea vor trebui actualizate în 
conformitate cu prețurile reale ale pieței corespunzătoare unor proiecte similare. 

2.4.7 Pentru proiectele aflate în etapa 4, studiu de fezabilitate (analiza detaliată) trebuie elaborată o 
estimare detaliată a categoriilor de costuri conform prevederilor legale (HG 28/2008) sub forma 
Devizului General. Aceste estimări de costuri vor fi utilizate în cadrul analizei cost-beneficiu. 

2.4.8 La etapa de realizare a studiului de fezabilitate anumite elemente de cost pot fi evaluate pe baza 
prețurilor de producție istorice. De exemplu, costurile reale cu exproprierile pot fi deja cunoscute, 
precum și elemente de cost cu proiectarea. Este recomandată utilizarea costurilor reale ale pieței, 
dacă acestea sunt disponibile, în detrimentul estimărilor de cost. 

2.4.9 Devizul General, elaborat conform HG 28/2008, include o clasificare a costurilor în categorii 
specifice. În schimb, reglementările UE prevăd elaborarea estimărilor de cost conform structurii 
Tabelului H.1 din cadrul formularului cererii de finanțare. Principalele elemente de cost din cadrul 
costurilor de investiţie asociate proiectelor de transport conform Tabelului H.1, sunt următoarele: 

o Costuri de planificare/proiectare: costuri legate de studii pregătitoare, proiectare și 
teste, asigurarea avizelor și acordurilor, managementul procedurii de achiziție, înainte de 
demararea perioadei de construcție; 

o Costuri de achiziţie teren/expropriere: costul achiziției și amenajării terenului, inclusiv 
costurile administrative relevante; 

o Costuri cu forţa de muncă pentru realizarea construcţiei: remunerația personalului 
calificat și necalificat de-a lungul perioadei de construcție; 
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o Costuri pentru materiale necesare în realizarea construcţiei: costul materialelor de 
construcție utilizate în cadrul perioadei de execuție 

o Costuri pentru utilaje şi instalaţii: costul achiziției echipamentelor necesare pentru 
perioada de implementare a investiției;  

o Costuri diverse şi neprevăzute: costuri neprevăzute legate de perioada de construcție. 
Valoarea totală a acestora nu poate depăși 10% din costul total de investiție al 
proiectului. 

o Ajustări de preţ: pot fi incluse pentru a reflecta inflația așteptată, atunci când estimările 
de cost sunt exprimate în prețuri constante; 

o Costuri pentru asistenţă tehnică /Management de Proiect: include costurile cu 
expertiza tehnică necesară, instruirea personalului, creșterea capacității administrative și 
livrarea proiectelor; 

o Publicitate: costuri care se adresează strategiilor de comunicare și participare din partea 
publicului; 

o Supervizare în perioada de implementare a proiectului: costuri legate de 
managementul și finalizarea proiectului, inclusiv coordonarea lucrărilor, aprovizionarea cu 
materii prime și controlul calității;  

o Taxa pe Valoare Adaugată (TVA): este un cost neeligibil, dacă nu sunt oferite 
documentele-suport necesare. 

2.4.10 Este importantă aplicarea unei metode adecvate la conversia costurilor structurate sub forma 
Devizului General în costuri din tabelul H.1. Acest lucru este posibil atunci când există estimări 
detaliate de cost iar tabelul de corespondență poate fi definit la nivel de proiect. Cu toate acestea, 
în stadii preliminare ale procesului de analiză (etapa 3, prefezabilitate) precum și pentru analize 
strategice sau master planuri recomandăm corespondența prezentată în Anexa A10, Tabelul 
A10.3. 

2.4.11 Inițial, costurile trebuie exprimate în prețuri de piață și apoi transformate în prețuri contabile, așa 
cum este expus în paragraful 2.4.23.  

2.4.12 Pentru bunurile tranzacționate pe piața liberă (de exemplu materiale de construcție) prețul de piață 
este suma pe care piața este dispusă să o plătească pentru contravaloarea bunurilor. Pot exista 
componente ale proiectului care nu pot fi exprimate în valori de piață deoarece acestea nu pot fi 
valorificate în cadrul unei piețe libere. Acestea includ terenurile, clădirile, echipamente sau 
resursele naturale deținute de către Stat. Aceste active de capital trebuie să fie evaluate la nivelul 
costului de oportunitate și nu pe baza unor costuri de piață istorice. Costul de oportunitate 
reprezintă valoarea activului în situația unei utilizări alternative, chiar dacă acest activ este deja în 
proprietatea autorității publice. Este posibil ca pentru anumite bunuri care nu pot fi valorificate în 
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cadrul unei piețe libere să nu existe o utilizare alternativă și, prin urmare, să nu existe un cost de 
oportunitate asociat. În acest caz, costurile istorice sau alocările financiare ferme la nivelul 
fondurilor publice nu pot fi considerate ca fiind costuri sociale în cadrul evaluarii proiectelor noi 
(„costuri ascunse”). Aceste costuri ascunse nu trebuie luate în considerare în cadrul ACB. 
Costurile ascunse pot include costurile cu studiile de specialitate deja realizate care nu au o 
valoare pentru proiecte sau studii alternative. 

2.4.13 Toate costurile asociate proiectului trebuie incluse în estimările de cost al investiției iar orice cost 
apărut înainte de evaluările de proiect din cadrul programului operațional curent nu este 
recunoscut de către UE ca fiind o cheltuială eligibilă. În cadrul evaluărilor detaliate, aceste 
cheltuieli trebuie să fie înregistrate în cadrul registrului riscurilor, așa cum este expus în Volumul 2 
Partea A: Ghidul de Evaluare a Proiectelor de Transport precum și în rezultatele analizei de risc. 
Trebuie adăugat faptul că, în conformitate cu regulamentele UE, pentru proiectele finanțate există 
o marjă maximă de 10% pentru costurile diverse și neprevăzute, procent calculat la valoarea 
investiției totale (exclusiv aceste costuri neprevăzute). Orice cheltuială neprevăzută care 
depășește acest prag este considerată ca fiind neeligibilă. 

2.4.14 Estimările de costuri exprimate în lei şi actualizate la preţul din anul de bază adecvat folosind 
procesul de conversie descris în paragraful 2.2.10 și folosind un Indice de Prețuri adecvat și 
recomandat în Anexa A3. Înainte de a fi incluse în analiza cost-beneficiu, acestea trebuie să fie 
exprimate în euro. Se consideră că rata reală de schimb între lei și euro în anii viitor nu va fi 
cunoscută, astfel se recomandă utilizarea ratei standard de schimb furnizate în Anexa A3, 
deoarece aceasta asigură consecvența tuturor evaluărilor de proiect. 

2.4.15 S-a recunoscut la nivel internațional faptul că estimările de cost realizate în etape timpurii ale 
dezvoltării proiectului sunt, de multe ori, mai mici decât costul final real. Acest fapt ar trebui 
reflectat în estimarea costului prin utilizarea unui factor de contingență adecvat, care scade pe 
măsură ce proiectul evoluează  iar estimările de cost devin mai detaliate. Spre exemplu, în Marea 
Britanie pentru proiectele din sectorul rutier, nivelul contingențelor (costurilor diverse și 
neprevăzute) variază între 44%  în etapele inițiale ale evaluării proiectului și 3% în etapa finală a 
evaluării proiectului. Pentru evaluarea detaliată a proiectelor nivelul contingențelor ar trebui 
coroborat cu registrul riscurilor, discutat în secțiunea 2.4. a Ghidului de Evaluare și prin rezultatele 
analizei riscului. 

2.4.16 Ar trebui notat, totuși, că potrivit reglementărilor actuale ale UE, un buget de cheltuieli de 
contingență (neprevăzute) pentru un proiect finanțat din fonduri UE  este eligibil la un maximum de 
10% din total costului de investiție al proiectul (valoarea netă a neprevăzutelor). Orice parte a 
bugetului de cheltuieli neprevăzute care depășește acest prag este considerată neeligibilă.  

Estimarea costurilor de operare şi întreţinere 

2.4.17 Costurile de Operare şi Întreţinere includ costurile pentru întreţinerea de rutină şi costurile pentru 
operaţiile şi serviciile zilnice. Toate costurile iniţiale de organizare (up-front) a operatorilor (de ex. 
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costurile materialului rulant în cazul proiectelor de infrastructură feroviară sau costurile pentru 
înfiinţarea departamentului de suport tehnic în cazul operatorilor de taxare) trebuie incluse în 
categoria costurilor de investiţii. 

2.4.18 Costurile de Întreţinere care includ reparaţii şi reparații capitale ale vehiculelor utilizatorilor trebuie 
identificate în mod separat de costurile furnizorilor de servicii. Aceste costuri de operare sunt 
asociate furnizorilor de transport, iar abordarea costurilor de operare a vehiculelor este prezentată 
în secţiunea 2.5.21. 

2.4.19 Trebuie avută în vedere diferenţa între costurile de operare şi costurile de întreţinere care apar în 
scenariul de referinţă „cu proiect” şi scenariul de dezvoltare bazată pe sustenabilitate economică 
„fără proiect”. Costurile de operare şi întreţinere trebuie prevăzute pentru întreaga perioadă de 
evaluare a proiectului. În cazul previziunilor de viitor pentru costurile de operare, întreţinere şi 
înlocuire, analiştii trebuie să aibă în vedere următoarele: impactul creşterii gradului de utilizare sau 
procentului de gestionare a infrastructurii; şi posibilitatea de a înregistra creşteri ale costurilor 
peste nivelul general al inflaţiei. 

2.4.20 În cazul realizării unei evaluări detaliate a proiectului, costurile de întreţinere trebuie să se bazeze 
pe o planificare a acestora, care să includă următoarele (dacă se consideră relevant pentru 
proiect): 

o Costurile de întreţinere anuală,  

o Distincţie între activităţile de întreţinere pe timp de vară/iarnă, 

o Curăţare, 

o Înlocuirea infrastructurii la sfârşitul perioadei de exploatare. 

2.4.21 În cazul realizării unei evaluări detaliate a proiectului, costurile de operare trebuie să se bazeze pe 
o defalcare, care să includă următoarele: 

o Costuri de închiriere a materialului rulant/echipamentelor,  

o Costuri cu personalul,  

o Costuri pentru combustibil,  

o Costuri de asistenţă tehnică (Back office costs) 

o Orice taxe de acces plătite managerului de infrastructură 

2.4.22 Recomandarea noastră este ca acestea să fie calculate pentru fiecare proiect pe baza condiţiilor 
infrastructurii locale, tipul de stoc care este în operare la momentul respectiv şi tipul care este 
propus a fi folosit în scenariul „cu proiect” şi cerinţele în materie de forţă de muncă.  

 



AECOM                              Volumul 2, Partea C – Ghid pentru Elaborarea Analizei Cost Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc 37 
 

 

Prezentare generală
Cadrul de evaluare
Cerințe minime
Etape
Abordarea costurilor și 
beneficiilor

Analiza Economică
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Descriere costuri și 
beneficii
Estimare costuri și 
beneficii
Evaluarea impactului 
economic

Analiza Financiară 
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Costuri de investiție
Operare și venituri
Rentabilitate
Surse de finanțare
Sustenabilitate
Rentabilitate capital

Evaluarea Riscurilor 
Prezentare generală
Analiză de 
senzitivitate
Analiză de risc 

Costul economic și prețuri contabile 

2.4.23 Analiza economică cost-beneficiu trebuie să aibă în vedere costuri exprimate în preţuri contabile. 
Acestea diferă de preţurile de piaţă atunci când nu reflectă costurile economice de oportunitate. 
Costurile economice se măsoară din punct de vedere al costurilor lor de „resurse” şi „oportunitate”. 
Acest lucru reprezintă beneficiul care poate fi predeterminat de societate (pierderea de 
oportunitate) prin utilizarea unor resurse economice limitate în proiect, comparativ cu o utilizare 
alternativă a fondurilor în alte scopuri. În mod similar, beneficiile economice ale proiectului pot fi 
măsurate din punct de vedere al costurilor evitate, ca rezultat al implementării proiectului.   

2.4.24 Costurile economice derivă din costurile financiare prin eliminarea impactului taxelor indirecte şi 
aplicarea factorilor de conversie. Factorii tipici sunt 1.0, care diferă doar în cazul în care preţurile 
de piaţă nu reflectă costurile economice reale (pentru mai multe detalii a se vedea caseta cu 
Determinarea Factorilor de Conversie prezentată mai jos). 

2.4.25 Recomandăm estimarea calcului costului de operare și întreținere pe baza costurilor financiare 
prin aplicarea unui factor de conversie de 1,0, în afara cazurilor în care există informații certe 
referitor la faptul că prețurile luate în considerare nu reflectă costul economic real. 
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Determinarea factorilor de conversie  

Costurile economice sunt derivate din costurile financiare prin aplicarea Factorilor de 
Conversie pentru a garanta faptul că preţurile utilizate în cadrul analizei economice reflectă 
valoarea economică reală a resurselor utilizate. Aceşti factori ţin cont de distorsionarea 
preţurilor cauzată de imperfecţiunile de pe piaţă. Costurile proiectului trebuie să fie 
defalcate în următoarele categorii şi să fie analizate conform abordării prezentate în „Ghidul 
naţional pentru analiza cost beneficiu a proiectelor finanţate din instrumentele structurale”, 
publicat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, autoritatea pentru coordonarea 
instrumentelor structurale, care este rezumat mai jos: 

o Bunuri/servicii care se pot comercializa – Această categorie cuprinde toate bunurile şi 
serviciile incluse în costurile proiectului care pot fi cuantificate pe baza preţurilor 
internaţionale. În cazul proiectelor de transport acestea vor include materialele de 
construcţie. Pentru o economie deschisă cu ofertanţi internaţionali, această categorie 
va cuprinde în mod normal majoritatea costurilor proiectului şi se presupune că 
preţurile de piaţă reflectă costurile de oportunitate ale bunurilor sau serviciilor.  Astfel, 
se aplică factorul de conversie 1.0.  

o Articole/produse care nu se pot comercializa - În această categorie sunt incluse toate 
bunurile şi serviciile care trebuie achiziţionate intern. În cazul proiectelor de transport 
vor fi incluse construcţiile interne, cât şi unele materii prime. Conversia preţurilor 
financiare în preţuri economice este făcută în mod uzual cu Factorul de Conversie 
Standard (FCS). FCS se calculează de obicei pe baza mediei diferenţelor între 
preţurile interne şi cele internaţionale (de ex. preţurile în frontieră FOB şi CIF) datorită 
tarifelor comerciale şi barierelor. Oricum, având în vedere faptul că, în această 
categorie, costurile sunt în general scăzute comparativ cu costurile totale ale 
proiectului şi că aproximativ 70% din comerţul României se desfăşoară în cadrul UE 
şi prin definiţie nu face subiectul tarifelor comerciale, FCS va fi 1.0, dacă nu se 
justifică altfel. 

o Forţa de muncă calificată - Această categorie include componenta forţa de muncă din 
costurile proiectului care este considerată insuficientă şi exprimată adecvat din punct 
de vedere al costurilor de oportunitate. Nu este solicitată o conversie specifică dacă 
se presupune că preţurile de piaţă reflectă preţurile economice  (Factor de 
conversie =1.0). 

o Forţa de muncă necalificată - Această categorie cuprinde componenta forţa de 
muncă din cadrul costurilor proiectului care este considerată în surplus (adică în 
contextul şomajului) şi nu este exprimată adecvat din punct de vedere economic. 
Corecţia care reflectă costul de oportunitate al forţei de muncă se poate obţine prin 
multiplicarea costului financiar al forţei de muncă necalificată aşa numitul factorul 
salariului umbră (RFSU), care poate fi calculat utilizând următoarea formulă: 

e|W} = �1 − }� × �1 − a� 
Unde: 
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U este rata regională a şomajului; iar  
T este rata contribuţiilor la asigurările sociale şi taxele relevante incluse în costurile 

forţei de muncă. 

Exemplu de calcul 
Să presupunem că rata şomajului într-o anumită regiune este 15% şi ca beneficiul 
şomajului şi taxele relevante reprezintă 32% din salariul minim. Factorul salariului 
umbră (RFSU) pentru acea regiune ar fi atunci: 

RFSU�5�%�$5 = �1 − U�5�%�$5� × �1 − T�5�%�$5� = �1 − 15%� × �1 − 32%� = 0.578 

o Achiziţii de teren / Exproprieri - În această categorie este inclus terenul utilizat implicit 
în proiect, chiar şi atunci când nu includ în costul proiectului nici un cost financiar (de 
ex. dacă terenul a fost pus la dispoziţie fără costuri de către beneficiarul proiectului, în 
acest caz de către stat). Corecţia costurilor terenului urmăreşte ajustarea produsului 
net care ar fi fost obţinut pe terenul respectiv dacă nu ar fi fost utilizat pentru proiect. 
În acele cazuri în care terenul a fost achiziţionat la valoarea de piaţă, factorul de 
conversie aplicat este 1, dacă se consideră că valoarea de piaţă reflectă valoarea 
actualizată a realizărilor viitoare. Altfel, ajustările care să reflecte costurile economice 
vor fi calculate de la caz la caz. 

Pe scurt: 

Categorie de cost Factor de Conversie 

Articole care se pot 
comercializa 

1.0 

Articole care nu se pot 
comercializa 

1.0 (dacă nu se justifică altfel) 

Forţa de muncă calificată 1.0 

Forţa de muncă necalificată 
Calculată conform exemplului numeric 
de mai sus  

Achiziţia de teren / 
Expropriere 

1.0 

 

În timpul etapei de prefezabilitate sau în cadrul unui master plan sau a unei strategii 
este puțin probabil ca nivelul de detalierea a informațiilor de cost să fie adecvat 
pentru a permite separeara costurilor cu forța de muncă calificată și a celor cu forța 
de muncă necalificată. În acest caz este recomandată aplicarea unui factor de 
conversie de 1,0 pentru toate costurile cu forța de muncă. 
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Valoarea reziduală 

2.4.26 Infrastructura care stă la baza proiectului poate avea o perioadă de perspectivă (sau o durată de 
viață) mai mare decât perioada de evaluare. În astfel de situaţii valoarea reziduală a infrastructurii 
ar trebui inclusă în analiză. Valoarea reziduală poate fi considerată ca şi valoare restantă a bunului 
la sfârşitul perioadei de evaluare în ceea ce priveşte valoarea netă actualizată totală a beneficiilor 
generate de către aceste bunuri după terminarea perioadei de evaluare. 

2.4.27 Valoarea reziduală a infrastructurii este inclusă în analiză în anul care urmează ultimului an de 
evaluare. În analiza financiară, aceasta este inclusă ca și cost negativ deoarece este considerată 
ca intrare. În analiza economică este inclusă ca beneficiu pozitiv pentru societate. 

2.4.28 Există mai multe metode acceptate pentru calcularea valorii reziduale a bunurilor. Recomandăm 
utilizarea metodei amortizării liniare, care susţine că valoarea bunului scade cu o cotă egală în 
fiecare an pe parcursul duratei de viaţă. Astfel, valoarea reziduală este dată de următoarea 
formulă: 

Valoare	reziduală	
= 	 �durata	de	viaţă	rămasă	a	bunului	/	durata	de	viaţă	totală	a	bunului�x	costul	de	capital		

Exemplu de calcul 
Un proiect de transport multimodal, cu o valoarea totală de 425 milioane EURO, prezintă 
următoarele componente de cost. După o perioadă de evaluare de 30 de ani valoare reziduală 
a proiectului trebuie estimată pe bază duratelor de viață recomandate pentru fiecare element al 
investiției, conform Anexei A10, Tabelul A10.1, după cum urmează. 

Componentă 
Cost de 

construcție 

Durata de 
viață a 

activelor 

Durata 
rămasă de 

viață a 
activelor 

Valoarea 
reziduală 

Terenuri 100 mil EURO 75 45 60 mil EURO 

Poduri rutiere 150 mil EURO 75 45 90 mil EURO 

Tunel feroviar 175 mil EURO Infinit Infinit  175 mil EURO 

Total Proiect 425 mil EURO   325 mil EURO 
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2.5 Impacturile asupra utilizatorilor - costurile şi beneficiile utilizatorilor 

2.5.1 Există două etape în determinarea costurilor și beneficiilor: 

o Calculul beneficiilor utilizatorilor: include calculul variațiilor în valoarea timpului, distanța 
parcursă, consumul de combustibil, vehicule*km, etc. Este de așteptat ca aceste date să 
fie obținute cu ajutorul unui model de transport. Următoarea secțiune descrie teoria 
economică din spatele calculului beneficiilor utilizatorilor pe baza variațiilor în numărul de 
călătorii și costuri; 

o Conversia din beneficii non-monetare într-o unitate monetară comună (Euro): este 
posibil ca unele dintre beneficiile şi contra beneficiile utilizatorilor să fie deja cuantificate, de exemplu 
variațiile în costurile utilizatorilor cu combustibilul. În cadrul analizei economice trebuie analizate mai 
multe impacturi care, deşi sunt foarte importante pentru evaluarea economică a proiectului, nu au o 
valoare directă de piaţă. Acestea ar putea să includă valoarea diminuării timpului de călătorie sau 
valoarea reducerii numărului de accidente. Aceste economii de timp sunt, în mod specific, cele mai 
importante elemente în cadrul beneficiilor aduse de proiectele de transport.     

2.5.2 Această metodologie care trebuie abordată în evaluarea monetară a variațiilor costurilor 
utilizatorilor și beneficiilor este descrisă în detaliu în cadrul acestei secțiuni. 

Calculul beneficiilor - Teoria economică 

2.5.3 Într-o abordare simplistă beneficiile pot fi considerate ca fiind diferenţa între costul unei călătorii 
pentru un scenariu „cu proiect” şi costul unei călătorii pe acelaşi interval de origine – destinaţie 
pentru un scenariu „fără proiect”.  Costurile pot fi exprimate în valori monetare, cum ar fi costurile 
de operare ale vehiculelor sau în alte unități de măsură, ca în cazul timpilor de călătorie și a 
emisiilor de poluanți. Această diferență simplă în abordarea costurilor poate fi aplicată în cazul în 
care luăm în considerare beneficiile pentru utilizatorii care folosesc deja modul de proiect pentru a 
realiza o călătorie într-un scenariu „fără proiect” (de exemplu utilizatorii existenți ai transportului 
rutier care beneficiază de o economie de timp ca urmare a unui proiect de modernizare a unui 
drum). 

2.5.4 Cu toate acestea situaţia este mai complicată atunci când luăm în considerare beneficiile pentru 
utilizator care, fie nu realizează o călătorie, fie aplică o altă modalitate într-un scenariu „fără 
proiect” (adică în cazul în care numărul de călătorii pentru un mod de transport variază în 
scenariile Fără Proiect și Cu Proiect. În aceste situații trebuie diferențiate costurilor la nivelul 
utilizatorilor care efectuează călătoria și a acelor utilizatori care sunt dispuși să plătească pentru a 
efectua călătoria (surplusul consumatorului). 

2.5.5 Prin urmare, calculul beneficiilor depinde de situația în care deplasările care beneficiază de 
implementarea proiectului sunt existente sau noi. Prin urmare, trebuie făcută o diferență în 
abordare cu privire la calculul: 
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o Beneficii pentru utilizatorii existenți: Deplasările existente sunt acelea care beneficiază 
în mod direct de implementarea investiției. De exemplu, pentru un proiect de drum acestea 
pot fi corespondente utilizatorilor existenți care beneficiază de economii în timpul de 
parcurs ca urmare a creșterii vitezei de circulație. În acest caz, surplusul consumatorului 
este măsurat prin evaluarea reducerii în costul călătoriei iar beneficiile sunt egale cu 
diferența de cost între scenariile Cu și Fără Proiect. 

o Beneficii pentru utilizatorii “noi” – Atunci când sunt generate călătorii noi ca urmare a 
îmbunătățirii sistemului de transport se aplică regula jumătății (a se vedea secțiunile 2.5.7 – 
2.5.14).  ‘Noile călătorii care utilizează infrastructura pot proveni din două surse: 

o Călătorii deviate din alte moduri de transport – călătoria a fost efectuată în 
scenariul Fără Proiect utilizându-se alt mod de transport. În acest caz costul pe 
care utilizatorii sunt dispuşi să-l „plătească” pentru o călătorie nu este egal cu costul 
pentru proiectul din scenariul „fără proiect” întrucât aceştia nu au ales să utilizeze 
modul de proiect pentru un scenariu „a nu face nimic”. Costurile pe care utilizatorii 
sunt dispuşi să le plătească variază în funcţie de curba cererii. 

o Călătorii generate – călătorii nou-generate, care nu sunt efectuate în scenariul 
Fără Proiect, similar cu situația călătoriilor care au trecut la modul „cu proiect” 
costurile noi generate pe care utilizatorii sunt dispuşi să le „plătească” pentru 
călătorie nu sunt egale cu costurile aferente modalităţii de proiect pentru un 
scenariu „a nu face nimic”, întrucât aceştia nu au ales să realizeze o călătorie într-
un scenariu „a nu face nimic”. Din nou, costul pe care utilizatorii sunt dispuşi să-l 
plătească variază în funcţie de curba cererii. 

2.5.6 Prin urmare, este necesară aplicarea regulii jumătății doar în cazul în care implementarea unui 
proiect va genera deplasări noi – vor exista călătorii atrase din alt mod de transport sau vor apărea 
deplasări noi ca urmare a reducerilor semnificative în costul deplasării. 

2.5.7 Pentru a calcula cu acurateţe beneficiile pentru utilizatori în situaţia în care există utilizatori noi sau 
cei care au schimbat modul de transport, este necesar să se calculeze schimbarea în surplusul 
consumatorului (variaţia care se observă mai jos în curba cererii de transport). Aceasta reprezintă 
diferenţa între cât sunt dispuşi utilizatorii de transport să „plătească” şi cât  „plătesc” în mod curent 
pentru o călătorie; deşi, în acest caz „plata” efectuată de către utilizatori trebuie văzută ca şi cost 
generalizat (incluzând valoarea timpului şi costul de operare a autovehiculului) şi nu un simplu 
cost monetar. 

2.5.8 Evaluarea beneficiilor economice are la bază echilibrul sistemului de transport analizat corect în 
cadrul modelului de transport. Ceea ce înseamnă că numărul călătoriilor, T0, şi performanţa 
sistemului (oferta) sunt egale rezultând un cost mediu de călătorie C0.  Figura de mai jos ilustrează 
acest caz. 
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Figura 3 Echilibru între cerere şi ofertă 
Notă: Într-o situație de convergență, pentru o relație origine-destinație dată, având costul C0 vor fi efectuate 
un număr de T0 călătorii. Similar, pentru un număr de T0 deplasări pentru o anumită relație origine-destinație 
se va obține un cost de călătorie C0. 

2.5.9 Acest punct de echilibru reprezintă beneficiile consumatorilor din costul actual de călătorie. 
Acestea sunt diferenţe între ceea ce consumatorii sunt dispuşi să plătească (linia verde) şi ceea 
ce plătesc în realitate (linia albastră orizontală punctată), cunoscute ca şi surplusul 
consumatorului. Zona haşurată în gri reprezintă surplusul consumatorilor în contextul sistemului 
ilustrat. 

2.5.10 În cazul în care se produce o modificare în sistemul de transport (un proiect), care să ducă la 
reducerea costurile de călătorie, curba reprezentând oferta de transport va avea o tendinţă de 
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descreştere, stabilindu-se un nou echilibru unde cererea este T1, iar costul de ofertă este  C1. 
Acest aspect este ilustrat în figura de mai jos. 

Figura 4 Modificări în surplusul consumatorului 
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Notă: O dată cu implementarea proiectului, costul deplasării pentru o anumită relație origine-destinație va 
scădea de la C0 la C1. Curba cererii implică creșterea numărului de deplasări corespondente de la T0 la T1. 

2.5.11 Beneficiile aduse consumatorilor sunt definite de schimbarea survenită în surplusul 
consumatorului, reprezentată de zona haşurată în gri din figura de mai sus. În cazul în care curba 
cererii este considerată liniară, între punctele T1 şi T0, beneficiul este dată de relaţia: 

^
o
�����	 = 	��������
	W���	���	��	��o��g����	��	 = 	l�a; + a=� ∗ ��; − �=�2 m 

Unde: 
 T0 este numărul deplasărilor în scenariul Fără Proiect 
 T1 este numărul deplasărilor în scenariul Cu Proiect 
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 C0 este costul călătoriilor în scenariul Fără Proiect 
 C1 este costul călătoriilor în scenariul Cu Proiect 
Notă: Ipoteza liniarității curbei cererii este adevată doar în cazul unor variații reduse ale costurilor. 

2.5.12 Trebuie observat faptul că costurile deplasărilor pentru scenariile Fără și Cu Proiect (C0 și C1) sunt 
ambele corespondente relației origine-destinație pentru un anumit mod de transport. În situația în 
care călătoriile sunt deviate din alt mod de transport beneficiile sunt calculate pe baza variațiilor de 
cost pentru modul de transport nou și nu pentru acela de proveniență. 

2.5.13 Calculele regulii jumătății trebuie realizate pentru fiecare pereche origine - destinaţie din cadrul 
modelului de transport, pentru fiecare categorie de utilizator, perioadă de timp şi modalitate de 
transport, luate împreună sau separat. 

2.5.14 Trebuie reţinut faptul că atunci când ‘regula jumătăţii’ se aplică unor condiţii fixe de călătorie (adică 
situaţiile în care numărul de călătorii pe anumite modalităţi de transport rămâne constant atât în 
scenariile „cu proiect”, cât şi „fără proiect”, mai precis beneficiile rămân doar în favoarea 
utilizatorilor) modificarea surplusului consumatorului se reduce la o simplă schimbare a costului 
total (T0*(C0-C1)). Astfel, este mult mai eficient ca beneficiile din contexte stabile de călătorie să fie 
evaluate interdependent (decât printr-un calcul matriceal alternativ al regulii jumătății). 

Exemplu de calcul 

Aplicarea regulii jumătății pentru calculul beneficiilor din reducerea timpului de parcurs 

Se consideră situația în care 100 de persoane efectuează călătorii între Zona A și Zona B. Având 
în vederea oportunitățile de călătorie existente, 70 de persoane utilizează autoturismul, 20 
autobuzul și 10 persoane trenul. 

Este propus un proiect de îmbunătățire a serviciilor feroviare între zone. Timpii de deplasare pe 
calea ferată se vor reduce cu 30 minute iar timpii de așteptare cu 10 minute (cele două trenuri pe 
oră existente vor fi înlocuite cu trei trenuri pe oră). Ca rezultat a introducerii frecvențelor crescute, 
cererea de deplasare între zonele A și B crește cu 10% (la 110 persoane) iar în noul scenariu 60 
persoane utilizează autoturismul, 20 autobuzul și 30 trenul. Utilizatorii de cale ferată vor beneficia, 
prin urmare, de o reducere a timpului de călătorie de 40 minute, în condițiile în care timpii de 
deplasare cu autoturismul și autobuzul rămân constanți. 

Pentru calculul beneficiilor din reducerea timpului de parcurs ale proiectului este nevoie de luarea 
în considerare a diferitelor segmente ale cererii. Cererea poate fi divizată în trei grupuri-cheie: 

1. Călătorii existente – utilizatori care călătoresc utilizând același mod de transport înainte și 
după îmbunătățirea serviciilor feroviare: 60 utilizatori de autoturisme, 20 pasageri de autobuz și 10 
pasageri de tren 
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2. Călătorii deviate – utilizatori care schimbat modul de transport ca urmare a modificării 
frecvenței trenurilor:  users who have shifted from one mode to another after the service has 
opened: 10 pasageri de tren care au folosit autoturismul. 

3. Călătorii generate – utilizatori care nu au efectuat călătoria înainte de implementarea 
proiectului:  10 pasageri de tren care în trecut nu au călătorit. 

Fiecare dintre cei 10 pasageri de tren beneficiază de o reducere de 40 de minute în timpul de 
călătorie (400 minute în total). Cei 60 de utilizatori existenți de autoturisme și cei 20 de pasageri 
de autobuz nu beneficiază de nicio economie de timp și, prin urmare, nu prezintă beneficii. 

Pentru a evalua beneficiile utilizatorilor care au schimbat modul de transport sau care efectuează 
călătorii noi, beneficiul nu trebuie considerat a fi doar diferența între durata deplasării în scenariile 
cu și fără proiectul feroviar. În realitate, beneficiile exprimă diferența între timpul efectiv de 
deplasare după implementarea proiectului și timpul pentru care utilizatorii erau dispuși să 
efectueze călătoria. Acesta este cunoscut ca surplusul consumatorului. 

Cei 10 utilizatori care au abandonat autoturismul în favoarea trenului nu erau dispuși să efectueze 
călătoria cu trenul, înainte de implementarea proiectului, dar sunt dispuși să utilizeze trenul după 
reducerea timpilor de parcurs ca urmare a introducerii noului grafic de mers. Acest lucru indică 
faptul că utilizatorii care schimbă modul sunt dispuși să efectueze călătoria cu noul mod pentru o 
durată de timp intermediară valorilor de înainte și după îmbunătățirea timpilor. Această ipoteză 
implicită a regulii jumătății implică faptul că distribuția duratelor de parcurs pentru utilizatorii ar fi 
dispuși să schimbe modul este liniară. În termeni mai simpliști, acest lucru înseamnă că din cei 10 
utilizatori o parte ar fi fost dispuși să schimbe modul pentru o reducere minoră de timp iar alții doar 
în cazul în care ar fi beneficiat de întreagă economie de timp ca urmare a îmbunătățirii graficului 
de mers. Ca și rezultat direct al acestei ipoteze, timpul mediul pentru care utilizatorii care schimbă 
modul ar fi dispuși să utilizeze trenul se situează la jumătatea distanței între timpii de parcurs 
înainte și după proiect. 

Deoarece beneficiul este diferența între timpul de deplasare existent al utilizatorilor și timpul pe 
care utilizatorii sunt dispuși să-l piardă, rezultă că beneficiile din reducerea timpului pentru 
utilizatorii care schimbă modul este jumătate din beneficiul pentru utilizatorii existenți. Astfel, 
beneficiul mediu pentru cei 10 utilizatori de tren care au renunțat la autoturism este de 20 minute 
(200 de minute în total). 

O argumentație similară poate fi aplicată pentru călătoriile nou-generate. Acești utilizatori nu sunt 
dispuși să efectueze călătoria pe calea ferată înainte de implementarea proiectului dar au fost 
dispuși să călătorească ca urmare a reducerii duratei de parcurs, ca urmare a introducerii de noi 
servicii. Aplicând o metodă similară se obține un beneficiu mediu de 20 minute pentru cele 10 
călătorii nou-generate (200 minute în total). 

Pe baza acestor considerații, beneficiile totale din reducerea timpului sunt de 800 minute. 
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Relația regulii jumătății (descrisă mai jos) include beneficiile generate de toate segmentele cererii 
(descrise anterior) într-o singură relație: 

^
o
����� = 	l�a; + a=� ∗ ��; − �=�2 m 

Unde:	
		 T0	este	numărul	de	călătorii	în	scenariul	fără	proiect	
		 T1	este	numărul	de	călătorii	în	scenariul	cu	proiect	

C0	este	durata	de	parcurs	în	scenariul	fără	proiect	
C1	este	durata	de	parcurs	în	scenariul	cu	proiect	

Calculul regulii jumătății este aplicat pentru fiecare relație OD și fiecare mod și ulterior însumat 
pentru a se obține beneficiile totale. Prin aplicarea formului în situația descrisă anterior se obțin 
următoarele beneficii pentru traficul între zona A și zona B: 

Utilizatorii	de	autoturisme:	
Bene�iciu = 	 ���;�d;�∗�;�: �	=	0	

Pasagerii	de	autobuz:	
Bene�iciu = 	 ��:;�:;�∗�;�: �	=	0	

Pasagerii	de	tren:	
Bene�iciu = 	 ��=;��;�∗��;�: �	=	800	

Beneficiu	total	din	reducerea	timpului	=	0+0+800	=	800	
Rezultat aplicării regulii jumătății este identic cu cel obținut prin luarea în considerare a fiecărui 
segment de cerere în mod independent. 

Trebuie reținut faptul că, într-un caz real, beneficiile vor fi calculate pentru mai mult relații origine-
destinație, fiecare având o cerere și beneficii de timp pe fiecare mod distincte. 

 

  



AECOM                              Volumul 2, Partea C – Ghid pentru Elaborarea Analizei Cost Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc 48 
 

 

Prezentare generală
Cadrul de evaluare
Cerințe minime
Etape
Abordarea costurilor și 
beneficiilor

Analiza Economică
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Descriere costuri și 
beneficii
Estimare costuri și 
beneficii
Evaluarea impactului 
economic

Analiza Financiară 
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Costuri de investiție
Operare și venituri
Rentabilitate
Surse de finanțare
Sustenabilitate
Rentabilitate capital

Evaluarea Riscurilor 
Prezentare generală
Analiză de 
senzitivitate
Analiză de risc 

Reducerea timpilor de parcurs 

2.5.15 Reducerea timpilor de parcurs constituie un element foarte important care se reflectă în analiza 
cost-beneficiu. Pentru majoritatea proiectelor reducerea globală a duratei călătoriei este pozitivă, 
modificarea timpilor de parcurs fiind generată direct de proiectul de infrastructură. Pot fi generate 
economii de timp suplimentare în mod indirect în cazul în care călătoriile sunt deviate de pe modul 
rutier și prin urmare nivele de trafic existente și congestia se reduc. Acest lucru se poate îmtâmpla 
chiar și pentru proiectele non-rutiere. Trebuie aplicată o valoare monetară reducerii timpilor de 
parcurs, în vederea calculării beneficiilor economice rezultate din această economie. În general, 
se aplică o valoare uniformă pentru reducerea timpilor de parcurs, făcându-se diferenţa doar între 
scopul realizării călătoriei (afaceri, navetă sau alte scopuri) şi modul de transport.   

2.5.16 Situaţiile cu cerere fixă pot simplifica formula pentru calcularea modificării surplusului 
consumatorului. Cu toate acestea, pentru situațiile în care nivelul cererii variază între scenarii 
abordarea bazată pe regula jumătăţii ar trebui să fie utilizată mereu, deoarece furnizează o 
metodă validă pentru calcularea economiei de timp de călătorie. A se vedea secțiunile 2.5.10 – 
2.5.14. 

2.5.17 Matricele pentru timpii de parcurs în cazul scenariilor „cu proiect” şi “fără proiect” trebuie calculate 
în funcţie de scopul călătoriei pe fiecare mod de transport pentru toţi utilizatorii. Reducerea timpilor 
de parcurs trebuie calculată în funcţie de schimbarea survenită în surplusul consumatorilor, care 
rezultă din metoda „Regulii jumătăţii”. 

2.5.18 Este importantă luarea în considerare a schimbării survenite în ceea ce priveşte timpul 
persoanelor (şi nu în timpul vehiculelor) pentru a asigura coerenţa cu valoarea timpului, exprimată 
de obicei pentru persoane şi mai puţin pentru vehicule.  Pentru realizarea acestui lucru sunt 
necesare date despre nivelul de ocupare al vehiculelor, care în cazul unor evaluări detaliate a 
proiectelor impune realizarea unor investigații de trafic locale. Anexa A4 include valorile medii 
naţionale privind gradul de ocupare a vehiculelor care pot fi utilizate în evaluarea strategiei. 

2.5.19 Este, de asemenea, important să se facă o distincţie în reducerea timpilor de parcurs în funcţie de 
scopul călătoriei, întrucât scopurile călătoriei trebuie împărţite cel puţin în următoarele categorii: 
afaceri, navetă, altele. Motivul este acela că valoarea timpului în cazul călătoriilor de afaceri este 
mai mare decât valoarea timpului în cazul călătoriilor de navetă sau alte scopuri de călătorie. În 
cazul unei evaluări detaliate a unui proiect clasificarea scopurilor călătoriei trebuie să fie realizată 
în baza anchetelor locale de trafic. Anexa A4 conţine o clasificare medie a scopurilor călătoriei la 
nivel naţional care poate fi utilizată în evaluarea strategiei. 

2.5.20 Valoarea corespunzătoare aferentă reducerii timpilor de parcurs se aplică ulterior variaţiei timpilor 
de călătorie pentru determinarea beneficiilor economice. Atunci când acestea există și sunt 
disponibile, vor trebui utilizate valorile reale locale cu timpul; pentru proiecte strategice este de 
așteptat ca aceste valori să provină din surse mai extinse.  În Anexa A4 sunt prezentate valorile 
naționale ale timpului recomandate, în funcţie de modul de transport şi scopul călătoriei.   
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Variația costurilor de operare a autovehiculelor 

2.5.21 Costurile de operare a autovehiculelor pentru utilizatori sunt generate doar în situaţiile în care o 
persoană deţine sau închiriază un autoturism, vehiculul fiind utilizat în scopul realizării călătoriei.  

2.5.22 Costurile de operare autovehicule rutiere se clasifică în două categorii: costuri combustibil şi 
costuri exceptând combustibilul, cele dintâi incluzând articole precum ulei, cauciucuri şi articole 
legate de întreţinerea vehiculului, iar cele din urmă incluzând deprecierea cu privire la cheltuielile 
de deplasare.  

2.5.23 Costul de operare al vehiculelor este o funcție de distanţa de parcurs şi viteza de deplasare. 

2.5.24 Costurile de operare autovehicule rutiere trebuie calculate în funcţie de caracteristicile călătoriei 
după cum urmează: 

Costul de operare vehicul (combustibil) trebuie calculat în funcţie de: 

o Cantitate estimativă de combustibil consumat pentru fiecare călătorie în funcţie de tipul 
vehiculului, distanţa de parcurs şi viteza medie de deplasare. Pentru estimarea consumului de 
combustibil se poate utiliza următoarea formulă: 

� = 
` + h + � × ` + � × `: 

Unde: 

L este consumul de combustibil (în litri pe kilometru);  
V este viteza medie (în kilometri pe oră); şi 
α, b, c, d sunt parametrii specifici categoriilor de vehicule. 

o Combinaţia estimativă a tipurilor de combustibil în cazul unei flote, 

o Cost per litru de combustibil. 

Trebuie luate în calcul şi schimbările ulterioare, de-a lungul timpului, survenite în preţul combustibilului şi 
eficienţa combustibilului.  

Costul de operare vehicul (elemente exceptând carburantul)  trebuie calculat în funcţie de tipul    
vehiculului, distanţa de parcurs şi viteza medie de deplasare. Pentru estimarea COA a elementelor 
exceptând carburantul se poate utiliza următoarea formulă: 

� = 
 + �
` 

Unde: 
C este costul elementelor exceptând combustibilul (în €ct pe kilometru);  
V este viteza medie (în kilometri pe oră); şi 
e, f sunt parametrii specifici categoriilor de vehicule. 

2.5.25 Pentru această parte a ghidului s-au utilizat informaţii de fond din abordarea UK WebTAG cu 
privire la costurile de operare a vehiculelor.  

2.5.26 În Anexa A5 sunt prezentate valorile parametrilor cheie necesari pentru realizarea calculelor 
descrise mai sus. 
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2.5.27 De obicei utilizatorii iau în calcul doar o parte din costurile de operare a autovehiculului în 
momentul luării deciziei de realizare sau nu a unei călătorii, de regulă acesta fiind combustibilul. 
Celelalte elemente exceptând combustibilul, deşi presupun anumite costuri pentru utilizator, ca 
rezultat direct al călătoriei, sunt considerate ca făcând parte din costurile iniţiale de deţinere a unui 
vehicul. 

2.5.28 De cele mai multe ori utilizatorii care realizează călătorii în scop de serviciu (călătorii de afaceri, nu 
cele de navetă la locul de munca) iau în considerare costurile de operare vehicul în factori de preţ. 
Acest lucru relevă faptul că se iau în considerare doar costurile brute de combustibil şi celelalte 
elemente exceptând combustibilul, mai puţin taxele indirecte (care ar putea fi recuperate ca fiind 
cheltuieli de afaceri). Astfel, în momentul evaluării beneficiilor unei călătorii de afaceri, taxarea 
indirectă trebuie exclusă din costurilor de operare estimate. 

2.5.29 Deși în majoritatea cazurilor implementarea unui proiect induse economii la timpul de parcurs, 
costul de operare a vehiculelor poate varia în funcție de natura proiectului și impactul avut de 
proiect la nivelul distanțelor de parcurs. 

2.5.30 Orice creștere a costurilor de operare, rezultată ca urmare a utilizării infrastructurii de proiect de 
către utilizatori, va trebui abordată ca un cost (pierdere) la nivelul călătorilor iar o reducere trebuie 
văzută ca un beneficiu. Orice taxă suplimentară care apare ca urmare a introducerii unui sistem de 
taxare trebuie tratată separat deoarece acestea nu sunt incluse în analiza economică, fiind 
tranferuri monetare de la utilizatori către operator. 

2.5.31 Mărimea beneficiilor (sau pierderilor) la nivelul costurilor de operare ale vehiculelor, la nivelul 
utilizatorilor, este dată de o schimbare în surplusul consumatorului, fiind diferența între ceea ce 
utilizatorii sunt dispuși să plătească și ceea ce plătesc în realitate ca și contravaloare a călătoriei. 
În cazurile în care cererea este fixă (situațiile în care implementarea unui proiect nu induce variații 
la nivelul numărului de călătorii pe mod de transport) formula de calcul a variațiilor în surplusul 
consumatorului poate fi simplificată, surplusul consumatorului fiind calcul ca diferență simplă în 
costul total de operare a vehiculelor. Totuși, în situațiile în care cererea variază între scenarii, 
regula jumătății trebuie aplicată întotdeauna, fiind singura metodă adecvată de calcul a variațiilor 
la nivelul costurilor de operare ale vehiculelor. A se vedea secțiunile 2.5.10 -2.5.14. 

2.5.32 Matricele pentru costurile de operare vehicul (combustibil şi elemente exceptând combustibilul) 
pentru proiectele din scenariul de referinţă „cu proiect” şi scenariul „fără proiect” trebuie calculate 
în funcţie de scopul călătoriei pentru fiecare mod de transport pentru toţi utilizatorii de transport. 
Matricele beneficiilor asociate cu schimbările survenite în costurile de operare ale vehiculelor, 
costuri care pot include costul cu combustibilul sau nu, vor fi calculate pe baza variațiilor în 
surplusul consumatorului, obținute prin metoda “regula jumătăţii” descrisă în secţiunile 2.5.7 - 
2.5.14. Ar trebui ignorată orice diferenţă în percepţia utilizatorilor cu privire la costurile de 
combustibil şi costurile exceptând combustibilul, de operare a autovehiculelor. 
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2.6 Impactul asupra societății la scară largă - Abordarea externalităţilor 

2.6.1 Unele efecte ale proiectului nu vor fi simţite direct de către utilizatorii, administratorii sau operatorii 
infrastructurii de proiect ci şi de restul societăţii. Aceste efecte pot reprezenta beneficii sau contra-
beneficii, în funcţie de natura proiectului. Acestea pot cuprinde: 

o Efecte asupra populaţiei locale (atât de-a lungul rutei proiectului, cât şi a rutelor alternative 
de la care se va devia traficul) 

� Modificări intervenite în numărul accidentelor 
� Modificări ale nivelului de zgomot 
� Modificări ale gradului de poluare a aerului din zonă 

o Efecte extinse 

� Modificarea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră   
� Efecte economice extinse 

2.6.2 Dacă efectele externe reprezintă un rezultat important al proiectului, atunci este necesar să le 
includem în evaluarea cadru economică. Este însă important să ne asigurăm că, în cazul în care 
acestea sunt incluse în analiza cost-beneficiu, s-a adoptat o atitudine fermă în vederea identificării 
parametrilor necesari cuantificării financiare a impactului. 

Reducerea Accidentelor  

2.6.3 Beneficiile sau contra-beneficiile asociate proiectului cu privire la accidente trebuie calculate, 
cuantificate financiar şi introduse în analiza cost-beneficiu. Valoarea monetară asociată evitării 
unui accident se leagă atât de costurile directe asociate accidentului (de exemplu costul serviciilor 
de urgenţă şi tratamentul spitalicesc, etc.) cât şi de costurile economice indirecte, de exemplu în 
termenii productivităţii pierdute ca urmare a rănirilor şi perioadei asociate acestora şi o valoare 
reprezentativă de estimare a durerii, supărării şi suferinţei cauzate de acestea. Trebuie recunoscut 
faptul că, în ce priveşte accidentele, un proiect poate genera beneficii pe de o parte, şi contra-
beneficii pe de altă parte.  

2.6.4 Trebuie identificate diferenţele apărute în numărul de accidente înregistrate în scenariile „cu 
proiect” şi „fără proiect” în cazul tuturor proiectelor de transport din toate reţelele. Aceasta se face 
prin calcularea numărului total de kilometri vehicul din fiecare tip de reţea (rutieră, feroviară, de căi 
navigabile) şi prin aplicarea ratelor corespunzătoare de accidentare (numărul de accidente pe an 
pe kilometru vehicul). Accidentele feroviare se clasifică în accidente legate de numărul total de 
trenuri*km, de numărul de treceri la nivel și de lungimea rețelei feroviare. Rata victimelor va trebui 
apoi aplicată numărului de accidente pentru stabilirea numărului de victime în funcţie de gravitatea 
accidentării. În funcţie de gravitate, tipurile de accidente care trebuie incluse sunt următoarele: 
Fatale, Grave, Uşoare şi Fără răniri. Numărul total de accidente şi victime trebuie calculat pentru 
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scenariile „cu proiect” şi „fără proiect”  pentru a se determina creşterea sau descreşterea 
numărului de accidente asociate proiectului, pe tipul de gravitate a acestora.  

2.6.5 Atunci când se realizează o evaluare detaliată a unui proiect pentru toate modalitaţile transport ar 
trebui folosite datele despre accidente de la nivel local pentru stabilirea ratelor de accidentare ce 
vor fi folosite în locul valorilor naţionale, pentru legăturile selectate, în cazurile în care aceste date 
sunt considerate realiste. În Anexa A6 sunt exprimaţi parametrii ratelor de accidentare la nivel 
naţional, potriviţi pentru evaluarea strategiei. 

2.6.6 Pentru determinarea beneficiului economic, diferenţei înregistrate în numărul accidentelor i se vor 
aplica valorile monetare adecvate, în funcţie de gravitatea accidentului. Anexa 6 conţine valorile 
monetare recomandate pentru accidentele evitate pe modalităţi de transport şi scopuri ale 
deplasării.   

Zgomot  

2.6.7 Dacă un proiect schimbă volumul de trafic pe un anumit drum sau cale ferată atunci poate exista 
un impact asupra populaţiei din zonă, în termenii creşterii (sau descreşterii) nivelului de zgomot.   

2.6.8 Zgomotul se poate defini ca sunet sau sunete nedorite de durată, intense sau având alte 
caracteristici care cauzează neplăceri fiziologice şi psihologice asupra oamenilor. În general se pot 
distinge două tipuri de impact negativ al zgomotului asociat transporturilor:   

o Costurile de stres: zgomotul asociat transportului induce tulburări sociale rezultând în 
costuri sociale şi economice, precum restricţii ale activităţilor recreaţionale şi de petrecere 
a timpului liber, disconfort sau inconvenienţe fizice (dureri), etc. 

o Costurile de sănătate: zgomotul asociat transporturilor poate cauza, de asemenea, 
probleme de sănătate. Vătămarea auzului poate fi cauzată de un nivel al zgomotului de 
peste 85 dB(A), în timp ce un nivel de peste 60 dB(A) poate avea ca rezultat reacţii de 
stres precum modificarea ritmului cardiac, creşterea tensiunii arteriale şi tulburări 
hormonale, creşterea riscului apariţiei de boli cardiovasculare şi reducerea calităţii 
somnului. 

2.6.9 Dimensiunea impactului va varia în funcţie de natura şi locaţia proiectului. Există trei factori cheie 
care influenţează impactul zgomotului: 

o Orele de producere – tulburările datorate zgomotului în timpul nopţii vor avea un impact 
mai mare decât cele din timpul zilei 

o Densitatea populaţiei din apropierea sursei de zgomot – schimbările nivelului de zgomot 
vor avea impact numai asupra celor care îl pot auzi 

o Nivelul existent al zgomotului – în funcţie de volumul de trafic, viteza şi tipul de vehicule 
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2.6.10 În plus, există anumiţi factori specifici fiecărui tip de reţea de transport care trebuie luaţi în 
considerare. 

o Rutier – Nivelul zgomotului depinde de tipul vehiculului, viteza de deplasare, vechimea 
vehiculului, gabaritul camioanelor, suprafaţa şi înclinaţia drumurilor  

o Feroviar – Nivelul zgomotului depinde de viteza trenului, tipul de vagoane, starea şinelor şi 
roţilor, tipul de frâne, lungimea trenului şi existenţa panourilor de izolare fonică. Cel mai 
semnificativ impact este produs de deplasarea trenurilor de marfă pe timpul nopţii.  

o Aerian – cele mai importante efecte fonice se produc la aterizare şi decolare (LTO). Nivelul 
zgomotului depinde de tipul de aparat de zbor şi de motor. 

2.6.11 Este, de asemenea, important să luăm în considerare efectele proiectului pentru rutele alternative 
ale traseului direct al proiectului, de exemplu, un nou drum sau o nouă linie de cale ferată poate 
duce la creşterea volumului de trafic şi astfel, a zgomotului; dar dacă noua infrastructură este într-
o zonă rurală şi s-a eliminat traficul de pe o rută urbană, impactul net poate fi, de fapt, pozitiv. 

2.6.12 Modificarea numărului de vehicule*kilometri rezultaţi din proiect pe tip de reţea şi localizare (urban, 
sub-urban şi rural) trebuie calculată şi apoi cuantificată financiar folosind rate de cost per unitate. 
În Anexa A7 se furnizează costuri per unitate (euro cent per vehicul*km) pentru impactul 
zgomotului rutier sau feroviar pe diferite tipuri de reţea. Valorile sunt diferenţiate pentru mediul 
urban, sub-urban şi rural astfel încât să reflecte natura diferita a traficului şi densitatea populaţiei 
din regiune.  

Poluarea aerului la nivel local  

2.6.13 Costurile aferente poluării aerului sunt cauzate de emisiile de poluanţi cu diverse efecte. Poluanţii 
luaţi în considerare ar trebui să includă particule de materie (PM) NOx, SO2 şi VOC, iar printre 
efectele acestora s-ar număra costuri de sănătate, degradarea construcţiilor şi materialelor, 
scăderi ale recoltelor şi prejudicierea ecosistemului (biosfera, solul, apa). Costurile de sănătate (în 
principal cauzate de PM provenite de la emisiile de gaze de eşapament sau transformarea altor 
poluanţi) sunt, pe departe, cel mai important element. 

o Gradul impactului va varia în funcţie de natura şi localizarea proiectului. Factorul principal 
care afectează nivelul impactului este proximitatea şi densitatea populaţiei din jurul surselor 
de emisie. În plus, pentru fiecare tip de reţea de transport există factori specifici care 
trebuie luaţi în considerare: 

o Rutieră – cel mai important factor îl reprezintă standardul de emisii al parcului de vehicule, 
care depinde, în parte, de vechimea vehiculelor. Emisiile mai variază şi în funcţie de viteza 
vehiculului, tipul de carburant folosit şi stilul de condus. 

o Feroviară – nivelul emisiilor depinde de viteza trenului, tipul de combustibil, proporţia 
serviciilor electrificate şi de sursele şi localizarea uzinelor generatoare de energie electrică. 
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o Aeriană– cele mai importante elemente sunt tipul de aparat de zbor şi tipul motorului. 

o Navală  (căi navigabile interioare fluviale şi căi maritime) – principalii factori sunt tipul de 
motor, tipul de navă, calitatea carburantului, modul de operare şi (pentru căile fluviale) 
direcţia deplasării (în amonte/aval). 

2.6.14 Este important să se analizeze şi impactul asupra populaţiei din zona rutelor alternative ale 
proiectului; spre exemplu, un nou drum sau o nouă linie ferată poate duce la creşterea 
semnificativă a volumului de trafic şi astfel, la creşterea poluării de-a lungul acesteia, dar dacă 
noua infrastructură se află într-o zonă rurală şi a înlăturat traficul de pe o ruta urbană, impactul net 
poate fi, în esenţă, pozitiv. 

2.6.15 Pentru evaluarea detaliată a proiectului, trebuie calculate modificările intervenite în numărul de 
tone de poluanţi atmosferici emişi ca rezultat al proiectului, luând în considerare punctele discutate 
mai sus. TREMOVE este un model de evaluare a politicilor solicitat de Comisia Europeană pentru 
studierea efectelor diverselor politici de transport şi de mediu asupra sectorului transporturilor din 
toate ţările europene. Modelul furnizează rate ale emisiilor (tone pe km vehicul) în funcţie de tipul 
vehiculului care se poate folosi şi estimări ale parcului de vehicule, în vederea stabilirii emisiilor 
pentru scenariile „cu proiect” şi „fără proiect.” Din aceste valori se poate calcula modificarea 
numărului de tone de poluanţi atmosferici emişi. 

2.6.16 Aceste valori vor trebui ulterior cuantificate financiar folosind ratele costurilor per unitate. În Anexa 
A8 sunt furnizate o serie de costuri externe (€ per tona de noxe emise) pentru emisiile locale de 
poluanţi atmosferici şi mediile relevante (urban, metropolitan şi extravilan). Valorile costurilor sunt 
aplicabile emisiilor provenite de la drumuri, căi ferate şi căi navigabile interne. Pentru transportul 
maritim se dau valori separate.   

2.6.17 Pentru evaluarea strategiei, acolo unde este dificilă calcularea ratelor emisiilor, Anexa A8 oferă 
costuri ale poluării per km vehicul pentru transportul rutier, feroviar, fluvial intern şi aerian. Trebuie 
subliniat faptul că aceste valori sunt adecvate pentru evaluarea strategiilor naţionale şi ar trebui 
folosite doar pentru evaluarea proiectului în absenţa datelor referitoare la ratele emisiilor la nivel 
local. 

Emisii de gaze cu efect de seră  

2.6.18 Efectele transporturilor care influenţează schimbările climatice şi încălzirea globală sunt, în 
principal, cauzate de emisiile de gaze cu efect de seră precum dioxidul de carbon (CO2), 
protoxidul de azot (N2O) şi metanul (CH4). În cazul sistemului aerian există şi alte emisii ale 
aparatelor de zbor (vapori de apa, sulfaţi, particule de funingine şi oxizi de azot) la mare altitudine, 
care influenţează procesul de încălzire globală. Aceste emisii au o serie de efecte printre care 
modificarea nivelului mării, efecte asupra agriculturii, asupra rezervelor de apă, asupra sănătăţii, 
ecosistemului, biodiversităţii şi asupra climei şi condiţiilor climaterice.  



AECOM                              Volumul 2, Partea C – Ghid pentru Elaborarea Analizei Cost Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc 55 
 

 

Prezentare generală
Cadrul de evaluare
Cerințe minime
Etape
Abordarea costurilor și 
beneficiilor

Analiza Economică
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Descriere costuri și 
beneficii
Estimare costuri și 
beneficii
Evaluare impact 
economic

Analiza Financiară 
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Costuri de investiție
Operare și venituri
Rentabilitate
Surse de finanțare
Sustenabilitate
Rentabilitate capital

Evaluarea 
Riscurilor 
Prezentare generală
Analiză de 
senzitivitate
Analiză de risc 

2.6.19 Emisiile generate de vehicule trebuie estimate pe baza variațiilor în consumul de combustibil 
pentru scenariile Fără și Cu Proiect, așa cum rezultă din MNT și folosing regula jumătății. Emisiile 
generate de alte moduri de transport în afară de cel rutier ar trebui estimate pe baza numărului de 
km vehicul pentru scenariile „cu proiect” şi „fără proiect” folosind factori de emisie (în g/km) pentru 
fiecare din gazele cu efect de seră. Modelul TREMOVE este un model de evaluare a politicilor 
coordonat de Uniunea Europeană pentru studierea efectelor diverselor politici de transport şi 
mediu asupra sectorului transporturilor din toate ţările europene. Modelul furnizează factori de 
emisie (tone per km vehicul) în funcţie de tipul vehiculului care se poate folosi, precum şi estimări 
ale parcurilor de vehicule pentru a determina emisiile pentru scenariile „cu proiect” şi „fără proiect”. 
Modificările apărute în nivelul emisiilor pentru anul de bază şi pe parcursul întregii perioade de 
evaluare ar trebui înregistrate şi cuantifícate în kilograme pentru fiecare tip de emisie.  

2.6.20 Emisiile de gaze cu efecte de seră sunt considerate a avea un impact global. Astfel schimbarea 
intervenită în volumul emisiilor este independentă de locul unde apare.    

2.6.21 Calcularea costurilor monetare ale modificărilor la nivelul emisiilor trebuie să se facă în termenii 
modificărilor intervenite în numărul de tone echivalente de gaze cu efect de seră, ca rezultat al 
implementării unui proiect. Aceasta se face prin adăugarea diverselor emisii de gaze cu efect de 
seră la o emisie totală echivalentă de gaz cu efect de seră CO2, folosind Potenţialul de Încălzire 
Globală (GWP). (Valorile recomandate sunt cuprinse în Anexa A9). 

2.6.22 Costurile schimbărilor climatice au un nivel înalt de complexitate deoarece acestea apar pe termen 
lung, sunt globale şi deoarece tiparele de risc sunt foarte greu de anticipat. Ca rezultat, există 
dificultăţi în evaluarea pagubelor provocate. Anexa A9 conţine valori recomandate pentru costurile 
externe ale schimbărilor climatice.   

2.6.23 Pentru evaluarea strategiei, acolo unde este dificil să se calculeze ratele emisiilor, Anexa A9 oferă 
costuri ale emisiilor de gaze cu efect de seră per km vehicul pentru sistemul rutier, feroviar, fluvial 
intern şi aerian. 

Costurile fiabilităţii  

2.6.24 Costurile fiabilităţii şi deficitului cuprind impactul variaţiei timpului de deplasare şi capacităţile 
limitate, de multe ori ambele, fiind rezultatul faptului că cererea depăşeşte oferta. 

2.6.25 Fiabilitatea este variaţia înregistrată în timpul de deplasare pe care utilizatorii nu o pot previziona. 
De aici, fiabilitatea este asociată cu evenimente întâmplătoare ce ţin de congestiile de trafic zilnice 
sau incidente specifice izolate.   

2.6.26 Costul asociat unui timp de deplasare nerealist provine din incapacitatea utilizatorilor de a 
previziona durata exactă a unei deplasări. Astfel este important să facem o distincţie în fiecare 
situaţie între variaţiile previzibile (spre exemplu cele legate de tipul diferit de aşteptare pentru un 
serviciu de transport public ocazional) şi cele neprevizibile. 
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2.6.27 De obicei gradul de fiabilitate este analizat uşor diferit pentru diverse moduri de transport. Pentru 
deplasări cu transportul în comun, existenţa orelor de sosire înscrise într-un tabel înseamnă că 
fiabilitatea este de obicei asociată cu “întârzieri” sau “devansări de program (este de notat că deşi 
“întârzierile” duc la un contra-beneficiu pentru utilizatori, “ajungerea mai devreme” nu este, de 
obicei, considerată un beneficiu.). Pentru deplasările cu transportul în comun indicatorii importanţi 
de fiabilitate în sistem sunt astfel, întârzierea medie şi variaţiile de întârzieri (de obicei date de 
variaţia standard). Pentru deplasările pe autostradă este de aşteptat ca utilizatorii să fie conştienţi 
care este durata deplasării şi să îşi ia în considerare viteze diferite de deplasare la ore diferite. 
Fiabilitate este asociată cu variaţia duratei medii de deplasare (din nou, provenită de regulă din 
variaţia standard a duratelor de deplasare). 

2.6.28 Dacă un proiect creşte gradul de fiabilitate în serviciile de transport (de exemplu, prin creşterea 
punctualităţii serviciilor de transport în comun cu autobuzul sau cu trenul, sau prin asigurarea 
operării permanente a serviciilor de transport pe căi navigabile pe timpul anului) acesta poate crea 
beneficii pentru utilizatori.  

2.6.29 De regulă efectele gradului de fiabilitate sunt relevante pentru un proiect doar în situaţiile în care 
există deja durate nerealiste ale deplasărilor. Dacă sporirea gradului de fiabilitate reprezintă un 
rezultat important al proiectului, atunci aceasta poate fi inclusă în evaluarea cadru economică. 
Dacă se include în evaluarea cost-beneficiu este importantă adoptarea unei abordări ferme pentru 
stabilirea parametrilor necesari pentru cuantificarea financiară a impactului. 

2.6.30 Pentru a include inputurile gradului de fiabilitate în cadrul analizei cost beneficiu, economiile de 
timp din întârzieri înregistrate în scenariile „fără proiect” şi „cu proiect” trebuie să rezulte din 
modelul de transport sub formă de minute şi trebuie să fie convertite în minute generalizate 
folosind parametrii valorii de timpului din Anexa A4. Volumul 2 Partea B „Ghidul pentru Modelarea 
în Transporturi” furnizează îndrumări cu privire la modalităţile de abordare a gradului de fiabilitate 
în modelarea transportului public şi valorile parametrilor care ar trebui să fie adoptate pentru 
ponderarea întârzierii. 

Factori Soft  

2.6.31 Factorii Soft cuprind acele caracteristici ale unei deplasări care fac experienţa plăcută, fără a 
reduce direct timpul şi costurile călătoriei. Printre aceştia se numără: 

o Modificarea nivelului de stres asociat aglomeraţiei şi condusului  

o Furnizarea de informaţii despre deplasare 

o Creşterea confortului vehiculelor 

o Îmbunătăţirea facilităţilor pentru schimbarea vehiculelor (prinderea legăturilor) 

o O mai uşoară utilizare a sistemelor şi serviciilor de transport (de exemplu, prin schimbarea 
schemelor de eliberare bilete) 
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2.6.32 Dacă un proiect creşte “plăcerea” unei deplasări, acesta va reprezenta un beneficiu pentru 
utilizatori. 

2.6.33 Dacă unul din rezultatele importante ale proiectului este îmbunătăţirea factorilor soft, atunci 
aceasta ar trebui inclusă în evaluarea cadru economică. Dacă s-a inclus în analiza cost-beneficiu, 
este importantă adoptarea unei abordări ferme în vederea stabilirii parametrilor necesari pentru 
cuantificarea financiară a impactului. 

2.6.34 De principiu, impacturile factorilor soft pot fi aproximate printr-o variație a componentelor costului 
generalizat. Un anumit număr de factori soft reflectă modelitatea în care elementele călătoriei sunt 
percepute de către utilizatori. Acestea pot fi reprezentate prin factori calitativi care reduc efectiv 
costul generalizat al unor anumite elementele ale deplasării. De exemplu, în situația în care 
sistemele de informare a pasagerilor sunt eficientizate un utilizator poate percepe o reducere a 
timpului și, prin urmare, timpul de așteptare, ca și componentă a costului generalizat, se va 
reduce. 

2.6.35 Prin urmare, factorii soft sunt reprezentați de fapt de pseudo-reduceri ale timpului de parcurs, 
echivalente cu timpul de deplasare suplimentar pe care utilizatorii sunt dispuși să-l piardă pentru a 
putea beneficia de experiența superioară oferită de facilitatățile noi. 

2.6.36 Pentru estimarea mărimii variației costurilor percepute ca urmare a acțiunii unor diverși factori soft 
au fost colectate informații din studii internaționale de referință. Manualul WebTAG din Marea 
Britanie include factori calitativi cu privire la pietoni, cicliști și transportul cu autobuzul. Manualul 
PDFH din Marea Britanie include parametri similari pentru pasagerii de tren. În situația în care sunt 
utilizați parametri valabili pentru alte țări este foarte important ca aceștia să fie testați conform 
condițiilor locale existente din România. În cazul în care nu există date locale disponibile se pot 
desfășura anchete privind preferințele declarate ale utilizatorilor în scopul observării valorilor 
percepute de utilizatori cu privire la diverși indicatori soft multi-modali. 

Efecte economice la scară largă  

2.6.37 Un proiect din domeniul transporturilor poate avea un impact asupra structurii economice a 
regiunii. Impactul poate fi pozitiv sau negativ în funcţie de natura proiectului şi poate fi influenţat de 
prezenţa distorsiunilor pieţelor şi competitivităţii locale.  

2.6.38 În „Ghid pentru elaborarea analizei cost-beneficiu pentru proiecte de infrastructură”, CE, pentru 
analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii se menţionează faptul că “este necesar să 
acţionăm cu mare atenţie la alocarea acestor tipuri de beneficii proiectului şi că, în orice caz, 
acestea trebuie excluse de la calcularea indicatorilor de profitabilitate”. În continuare se sugerează 
că “dacă nu există distorsiuni în sectoarele utilizatoare de transporturi, adică pieţele sunt destul de 
competitive, utilizarea costurilor şi beneficiilor (costuri şi reducerea timpilor de parcurs, 
externalităţi, etc) ar putea fi considerate o aproximare acceptabilă a impactului economic final al 
proiectelor de transporturi”. 
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2.6.39 Este astfel recomandat ca efectele economice la scară largă să nu fie incluse în analiza 
economică, şi, ca orice efecte estimate să fie reflectate într-un cadru mai larg de evaluare şi să nu 
fie cuantificate financiar. 

2.6.40 Prezenta cerere de finanţare pentru obţinerea fondurilor UE impune calcularea numărului de locuri 
de muncă cu normă întreagă (FTE) create în timpul fazelor de construcţie şi operare. Acest calcul 
este necesar dacă principala sursă de finanţare identificată ca probabilă este un fond 
nerambursabil european. 

Rezumatul beneficiilor și externalităților 

2.6.41 Tabelul de mai jos prezintă un rezumat al principalelor categorii de beneficii și externalități dar și 
măsură în care acestea sunt luate în considerare în cadrul proiectelor majore de infrastructură. 

Tabelul 2 – Beneficii și externalități din ACB 

 
Categorie Incluse de obicei în ACB 

B
en

ef
ic

ii 

Economii în timpul de parcurs � 

Variații ale costului de operare a 
vehiculelor 

� 

E
xt

er
n

al
it

ăț
i 

Reducerea numărului de accidente  � 

Zgomot � 

Poluarea locală a aerului � 

Emisii de gaze cu efect de seră � 

Factori soft 
� 

(cu excepția cazurilor în care este de 
așteptat ca acestea să fie semnificative) 

Beneficii economice la scară largă 
� 

(cu excepția cazurilor în care este de 
așteptat ca acestea să fie semnificative) 
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2.7 Evaluarea efectelor economice  

2.7.1 În urma analizării şi cuantificării financiare a diferitelor efecte ale proiectului pentru fiecare din 
grupurile de părţi interesate, următorul pas al analizei economice este calcularea indicatorilor 
rentabilităţii economice a capitalului investit. 

2.7.2 Rezultatul analizei economice este un indiciu cu privire la posibilitatea proiectului de a genera un 
beneficiu pozitiv net în timpul perioadei de evaluare pentru întreaga societate (viabilitatea 
proiectului) şi dimensiunea beneficiilor generate faţă de costurile implicate (folosite pentru 
clasificarea proiectului). Acestea sunt discutate în detaliu în cele ce urmează. 

   Indicatori cheie de performanţă  

2.7.3 Rentabilitatea economică a investiţiei este dată de următorii indicatori: 

- Valoarea actualizată a beneficiilor (VAB) – valoarea fluxului actualizat al tuturor beneficiilor economice 
în timpul perioadei de evaluare (n ani) 

VAC = �α4B4
$

4�;
= B;�1 + i�; +

B=�1 + i�= +⋯+ B$�1 + i�$	
unde Bt este beneficiul economic total in anul t şi αt este factorul de actualizare socială pentru anul t pe 
baza unei rate de actualizare socială de i% 

- Valoarea actualizată a costurilor (VAC) - valoarea fluxului actualizat al tuturor beneficiilor sociale 
înregistrate în timpul perioadei de evaluare (n ani) 

VAC = �α4C4
$

4�;
= C;�1 + i�; +

C=�1 + i�= +⋯+ C$�1 + i�$ 

unde Ct este costul economic total in anul t şi αt este factorul de actualizare socială pentru anul t pe 
baza unei rate de actualizare socială de i% 

- Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE) – rata de actualizare care trebuie să fie aplicată astfel 
încât valoarea actualizată a întregului flux de beneficii sociale nete să fie egală cu investiţia iniţială de 
capital (tot actualizată, dacă se întinde pe o perioadă mai lungă de un an). RIRE este calculată prin 
stabilirea faptului că VANE = 0.  

���` = PVB − PVC = 	�iWi =	 W;�1 + ��; +
W=�1 + ��= +	… .+ Wy�1 + ��y

y

i�;
 

unde St este beneficiul net în anul t iar αt este factorul de actualizare socială pentru anul t pe baza ratei 
de actualizare i%. 

- Raportul Beneficii/Costuri (RB/C /BCR) – raportul între beneficiul economic total actualizat şi costuri. 
Aceasta oferă o imagine de ansamblu asupra beneficiilor nete ale proiectului, fiind independent de 
dimensiunea proiectului.  
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^�e = �`^
�`� 

- Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE/EIRR) – rata de actualizare care trebuie să fie aplicată 
astfel încât valoarea actualizată a întregului flux de beneficii economice nete să fie egală cu investiţia 
iniţială de capital (tot actualizată, dacă se întinde pe o perioadă mai lungă de un an). RIRE este 
calculată prin stabilirea faptului că VANE = 0. RIRE/EIRR nu se măsoară în unităţi (este procentaj) şi, 
la fel ca RB/C, oferă o imagine de ansamblu asupra beneficiilor nete ale proiectului. Este independentă 
de dimensiunea proiectului şi oferă indicii cu privire la nivelul beneficiilor comparativ cu costurile de 
investiţii. În mod obişnuit, valorile RIRE/EIRR nu se raportează la valoarea proiectului. 

`��  = 0	 ⇒ 	�� Wi�1 + e]e��i
y

i�;
= 0 

Calcularea Ratei Interne de Rentabilitate Economică 

Cel mai oportun mod de a calcula RIRE este prin utilizarea unei foi de calcul în cadrul programului Microsoft 
Excel.  

Exemplu numeric 

Să presupunem că a) un proiect este evaluat pentru o perioadă de perspectivă de 5 ani, b) investiția inițială 
este de 1.000.000 Euro, urmată de un flux pozitiv de beneficii conform celor de mai jos, în prețuri nominale 
(neactualizate), c) anul de bază al analizei este anul 0 și d) rata de actualizare este de 5%. 

Mai întâi, factorul de actualizare (a) pentru fiecare an (t) trebuie calculat prin aplicarea formulei: 

ai = 1
�1 + e�	�
	���	�¢�
�i 

Ulterior, valorile nominale (neactualizate) pentru fiecare an sunt multiplicate cu rata de actualizare 
corespondentă pentru estimarea valorilor actualizate. În final, este utilizată formula IRR indicându-se celule 
care conțin beneficiile nete economice actualizate, conform celor de mai jos. Excel returnează o valoare de 
7,7% pentru rata internă de rentabilitate. 

Aceeaşi funcţie poate fi folosită şi pentru calcularea Ratei Internete de Rentabilitate Financiară. Totuşi, în 
acest caz, celulele de la E3 la I3 ar trebui să reprezinte beneficiile financiare nete pentru beneficiarul / 
administratorul proiectului. 
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Viabilitatea proiectului  

2.7.4 Scopul evaluării economice este să se determine dacă merită să se înceapă un proiect. Indicatorii 
cheie de performanţă economică măsoară acest fapt. Prin următoarele criterii se identifică 
proiectele viabile: 

o Dacă VANE>0 – proiectul este benefic economic.  Aceasta înseamnă că beneficiile 
economice sunt mai mari decât costurile economice. Cu cât VANE este mai are cu atât 
cresc şi beneficiile proiectului. 

o Dacă  RBC>1.0 şi RIRE>rata de actualizare socială – proiectul generează beneficii 
economice mai mari decât costurile de implementare.   

2.7.5 De obicei, dar nu întotdeauna, proiectele cu o Rata Interna de Rentabilitate Economică (RIRE) mai 
mică decât rata de actualizare socială sunt respinse. Ghidul CE oferă informaţii cu privire la RIRE 
pentru un eşantion de proiecte finanţate de Uniunea Europeană în perioada precedentă de 
finanţare (2000-2006): 

 RIRE (%) 

Media 
Abaterea standard 

(valorile absolute în 
jurul mediei) 

Drumuri și autostrăzi 15.53% 9.58% 
Cai ferate si metrou 11.62% 8.21% 
Porturi, aeroporturi 26.84% 28.99% 

2.7.6 Spre exemplu, tabelul de pe pagina următoare arată structura unui Tabel cu Rezumatul Analizei 
Economice pentru un proiect de căi ferate. Alte proiecte de transport vor avea o structură similară, 
totuşi, pentru anumite proiecte nu toate rezultatele vor fi relevante şi, astfel, nu toate efectele vor 
trebui incluse în tabelul sumar 

Ierarhizarea proiectelor 

2.7.7 La clasificarea proiectelor se preferă folosirea RBC sau RIRE şi mai puţin a VANE. Aceasta 
deoarece VANE măsoară dimensiunea totală a beneficiilor nete, RBC şi RIRE măsoară mărimea 
beneficiilor nete faţă de costurile proiectului, care se ajustează potrivit dimensiunii proiectului şi 
prin urmare permite compararea proiectelor cu costuri diferite. 

2.7.8 Este totuşi important să fie analizată capacitatea proiectului propus de a rezolva problemele 
identificate. În timp ce este de așteptat ca proiectele la scară mare, cu costuri ridicate să 
îndeplinească în mare măsură obiectivele strategice stabilite la nivel național, este, de asemenea, 
posibil ca o gamă de proiecte la scară mai mică să conducă la obținerea beneficiilor dorite. Este, 
prin urmare, important ca autoritățile promotoare să ia în considerare o gamă variată de opțiuni de 
proiect înainte de identificarea scenariului optim de intervenție. 
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Tabelul 5 Exemplu de rezumat al analizei economice  

Cost Valoare unitară 
(unde este aplicabil) 

Valoare totală 
(în m€2010, actualizată, 

prețuri factor) 
% din costurile totale 

Investiţie  A 
 

�`� × 100 

Întreţinere  B 
^

�`� × 100 

Operarea  C 
�

�`� × 100 

Beneficiu Valoare unitară 
(unde este aplicabil) 

Valoare totală 
(în m€2010, actualizată, 

prețuri factor) 
% din beneficiile totale 

Economii de timp  D 
£

` ^ × 100 

COAb  E 
�

` ^ × 100 

Accidente  F 
|

` ^ × 100 

Poluare aer  G 
¤

` ^ × 100 

Schimbări climatice  H 
j

` ^ × 100 

Zgomot  I 
]

` ^ × 100 

Costuri totale (VAC) A+B+C 

Beneficii totale (VAB) ¥+ ¦ + § + ¨ + ©+ ª 
Rata de actualizare socială «	% 

Valoare economică netă actualizată ¬®− ¬¯ 

RIRE °	% 

Raportul Cost/Beneficiu  ¬® ¬¯�  

 a se referă la 2.4.15 
b se referă la 2.5.20 



 

Analiza Cost-Beneficiu Financiară 
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3.1 Abordarea generală a analizei financiare 
 

3.1.1 Scopul principal al analizei financiare este evaluarea profitabilităţii şi sustenabilităţii financiare a 
proiectului din punctul de vedere al beneficiarilor/operatorilor proiectului. În esenţă, această 
analiză arată dacă proiectul va genera un flux de numerar net pozitiv pe perioada de evaluare 
(profitabilitate) şi dacă fluxul de numerar cumulat de la inceperea proiectului nu este sub zero 
(sustenabilitate).   

3.1.2 Aceasta se face prin analizarea fluxului de numerar al proiectului, care include atât ieşirile de 
numerar, în termenii investiţiilor şi costurilor de întreţinere şi operare cât şi intrările de numerar, în 
termenii surselor de finanţare şi veniturilor/taxelor utilizatorilor. Aceste intrări şi ieşiri nu trebuie 
confundate cu fluxurile de numerar contabile. Fluxurile de numerar din analiza financiară nu includ 
amortizarea, rezervele şi alte elemente de contabilitate care nu corespund fluxurilor reale din 
analiza economică. 

3.1.3 Analiza ar trebui să aibă o abordare incrementală şi să calculeze diferenţele între scenarii „cu 
proiect” şi scenarii „fara proiect”. Aceasta înseamnă că nu este necesar să calculăm fluxul de 
numerar asociat elementelor care rămân neschimbate între scenariile „cu proiect” şi scenariile 
„fără proiect”. 

3.1.4 De obicei, analiza se realizează din punctul de vedere al administratorului de infrastructură, de 
multe ori o organizaţie guvernamentală. Acest fapt este adecvat în cazul în care infrastructura 
proiectului este construită şi operată de aceeaşi unitate. În alte cazuri ar fi însă necesară 
separarea analizei pentru diferitele grupuri, şi apoi consolidarea ei într-o analiză finală, intrările de 
numerar ale unui grup constituind de multe ori ieşiri de numerar pentru celalalt grup. Aceasta se 
întâmplă, spre exemplu, când, pentru o nouă linie de cale ferată, infrastrucutra este dezvoltată de 
un grup şi serviciile sunt furnizate de un alt grup. In această situaţie este important ca viabilitatea 
financiară a proiectului din punctul de vedere al ambelor părţi să fie sustenabilă pentru toate părţile 
interesate. 

3.1.5 Dat fiind faptul că una din sursele cheie de finanţare pentru multe proiecte de transport va fi, cel 
mai probabil, un fond nerambursabil UE, s-a elaborat un ghid care să respecte cerinţele exprimate 
în „Ghidul CE pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiţii” publicat în anul 2008. Acest 
ghid trebuie aplicat şi în cazurile în care se au în vedere surse alternative de finanţare, deoarece 
oferă o bază constantă pentru prioritizarea proiectelor la nivel naţional. Este, aşadar, necesar să 
întocmim o analiză financiară pentru toate proiectele, dar atunci când nu sunt vizate fonduri UE, 
nu este necesar să calculăm aceste fonduri ca parte a evaluării surselor de finanţare. 

3.1.6 Pentru proiecte în care se identifică un grant UE ca sursă probabilă de finanţare, analiza va 
calcula iniţial profitabilitatea financiară a proiectuluil fără finanţarea UE (rentabilitatea financiară a 

3 Analiza cost-beneficiu financiara 



AECOM                              Volumul 2, Partea C – Ghid pentru Elaborarea Analizei Cost Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc 65 
 

 

 

Prezentare generală
Cadrul de evaluare
Cerințe minime
Etape
Abordarea costurilor și 
beneficiilor

Analiza Economică
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Descriere costuri și 
beneficii
Estimare costuri și 
beneficii
Evaluarea impactului 
economic 

Analiza Financiară
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Costuri de investiție
Operare și venituri
Rentabilitate
Surse de finanțare
Sustenabilitate
Rentabilitate capital

Evaluarea 
Riscurilor 
Prezentare 
generală
Analiză de 
senzitivitate
Analiză de risc 

investiţiei) pentru a stabili dacă finanţarea UE este necesară, şi apoi, din perspectivă naţională 
(rentabilitatea financiară a capitalului). Analiza se va desfăşura prin calcularea conturilor inter-
relaţionate exprimate în Fig.5. 

Figura 5 Structura Analizei Financiare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa:  „Ghid pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiţii”, iulie 2008, CE 

 

3.1.7 Analiza financiară cuprinde următorii paşi (fiecare dintre ei fiind discutat separat în secțiunile 3.3 și 
1.1: 

1. Furnizarea unor estimări ale Costurilor Totale de Investiție, inclusiv invetiția inițială și 
posibil unele costuri de întreținere alta decât cea de rutină și de reparații capitale pe 
parcursul duratei de viață a proiectului.  

2. Furnizarea unor esitmări ale Costurilor Totale de Operare și veniturilor, incluzând toate 
consturile care se repetă cu regularitate.  

3. Calcularea Ratei de Rentabilitate Financiară a Investiției (FNPV(C) și FRR(C)); 

4. Identificarea surselor de finanţare și analiza fondului nerambursabil UE calculând diferenţa 
de finanţare, în cazurile în care aceasta există).  

5. Stabilirea profitabilităţii şi sustenabilităţii financiare a proiectului. 

6. Evaluarea Rentabilității Financiare a Capitalului din perspectiva contribuției naționale la 
Proiect (FNPV(K) and FRR(K)) 

 

Costuri de investiţie totale 

Costuri de operare totale         
 şi Venituri  

Surse de finanţare 

Rentabilitate financiară a 
investiţiilor FNPV(C) 

 

Sustenabilitate financiară 
 

Rentabilitatea financiară a 
capitalului  FNPV(K) 

 

Date de intrare Indicatori financiari 
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3.2 Ipoteze cheie de analiză  

3.2.1 Secţiunile următoare descriu abordarea care ar trebui adoptată pentru evaluarea financiară în 
funcţie de elementele cheie ale evaluării. 

Moneda şi cursul de schimb  

3.2.2 Evaluarea financiară ar trebui să se facă în Euro. Anexa A 3 furnizează o rată de schimb 
standardizată pentru convertirea estimărilor de cost din Lei româneşti în Euro. 

Perioada de evaluare  

3.2.3 Perioada de evaluare pentru analiza financiară este aceeaşi ca cea folosită pentru analiza 
economică. Vezi Secţiunea 2.2 şi Anexa A1. 

Rata de actualizare financiară 

3.2.4 Cumularea fluxurilor de numerar înregistrate în ani diferiţi necesită adoptarea unei rate de 
actualizare corecte. Aceasta permite calcularea valorii prezente a fluxurilor de numerar viitoare.   

3.2.5 Rata de actualizare financiară de referinţă prezentată în Anexa A2 ar trebui folosită pentru toate 
proiectele. Anul la care preturile viitoare trebuie actualizate (efectiv anul pentru care este calculată 
valoarea actualizată) este, de asemenea, prezentat în anexa A2. 

Preţ de referinţă  

3.2.6 Analiza financiară necesită un preţ de referinţă coerent pe toate liniile fluxului de numerar. Anul de 
bază care trebuie adoptat este prezentat în Anexa A3 şi reprezintă acelaşi preţ de referinţă ca cel 
folosit în analiza economică. Secţiunea 2.2 oferă detalii cu privire la modul în care datele din 
diferite preţuri de referintă ar trebui transferate în preţurile de bază pentru evaluare. 

Unităţi de cont  

3.2.7 Analiza financiară se efectuează în preţuri de piaţă (spre deosebire de analiza economică, care se 
efectuează în costuri de factor). Preţurile de piaţă cuprind TVA şi taxele indirecte şi sunt folosite 
deoarece acestea reprezintă preţurile plătite de grupurile furnizoare. O excepţie o reprezintă 
veniturile plătite de utilizatori către operatori pentru folosirea unui serviciu (spre exemplu costurile 
călătoriilor cu autobuzul pentru un proiect de transport în comun).  Aceste venituri sunt incluse în 
analiză fără TVA deoarece acest element al taxei de utilizator este trecut direct la guvern şi nu 
reprezintă o intrare de numerar reală către operator. 

Administrator de infrastructură/Operator  

3.2.8 În cazul administratorului de infrastructură și operatrului (operatorilor) separați vertical, trebuie 
ținute conturi separate pentru fiecare dintre aceștia, pentru a facilita analiza financiară din 
perspectiva specifică a acestora. 

Perspectiva analizei 

3.2.9 Analiza financiară se realizează din două perspective concentrate pe:  
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o Rentabilitatea proiectului, luând în considerare costul total al investiției (FNPV(C) și 
FRR(C)); 

o Rentabilitatea proiectului pentru beneficiarii aționali, luând în considerare toate sursele de 
finanțare separate de un posibil grant UE (FNPV(K) și FRR(K)).  
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3.3 Costuri totale de investiție  

3.3.1 Costurile totale de investiţie ale proiectului ar trebui să includă toate unităţile de cheltuieli necesare 
pentru punerea în aplicare a proiectului, defalcate pe: 

o Costul activelor fixe, precum achizițiile de terenuri, construcție și utilaje 

o Costuri de pornire, implicând studii pregătitoare, servicii de consultanță, 
planificare/proiectare și supervizare în timpul construcției. 

3.3.2 Proiecţia de cost total de investiţii folosită în analiza financiară ar trebui să fie coerentă cu 
ipotezele folosite în analiza economică. Secţiunea 2.4 subliniază abordarea ce ar trebui adoptată 
pentru estimarea costurilor de investiţie şi defalcarea necesară în elemente de cost pentru toate 
proiectele de transport. Este important ca aceste costuri de investiţie să fie împărţite corect 
deoarece aceste informaţii sunt solicitate în Tabelul H1 al formularului de solicitare a fondurilor 
nerambursabile UE. 

3.3.3 Costul total de investiţie folosit în analiza financiară ar trebui să includă TVA.  

3.3.4 Analiza financiară include valoarea reziduală a infrastructurii proiectului ca un cost de investiție 
negativ după terminarea perioadei de evaluare. Secţiunea 2.4 subliniază abordarea ce ar trebui 
adoptată în estimarea valorii reziduale. 

Costuri de investiție ale Administratorilor de Infrastructură /Operatorilor   

3.3.5 În cazul administratorilor de infrastructură și operatorilor separați vertical este probabil ca 
administratorul de infrastructură să acopere majoritatea costurilor totale de investiție.. 
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3.4 Costuri totale de operare și venituri 

Costuri 

3.4.1 Costurile de operare ale proiectului includ costurile asociate cu operarea zilnică și întreținerea de 
rutină și costurile activităților planificate. 

3.4.2 Estimarea costurilor de operare folosite în analiza financiară ar trebui să fie consecvente cu 
ipotezele folosite în analiza econmică. Secțiunea 2.4 subliniază abordarea care ar trebui adoptată 
în estimarea costurilor de operare și întreținere. 

Venituri 

3.4.3 Principala sursă de venituri este reprezentată de taxele și tarifele plătite de utilizatorii de servicii de 
transport. Acestea pot include prețurile biletelor pentru transport public și taxe de transport feroviar 
de mărfuri, dar și taxe de trecere pe anumite autostrăzi sau drumuri. Cu toate acestea, nu toate 
proiectele vor genera venituri (spre exemplu, o autostradă fără taxă de trecere).  

3.4.4 Este important ca impactul taxelor de utilizator asupra cererii de servicii de transport să fie reflectat 
cu acuratețe în modelul de transport. După cum se subliniază în Volumul 2 Partea B Ghid privind 
realizarea Modelelor de Transport, estimările veniturilor trebuie să fie consecvente cu taxa de 
utilizare și cu cererea (adică elasticitatea cererii în ce privește nivelul taxei trebuie să fie luată în 
considerare).  

3.4.5 TVA sau alte taxe indirecte sunt excluse din fluxul de numerar deoarece aceste elemente ale 
tarifului impus utilizatorului ajung, de obicei, la guvern și nu constituie un venit real al proiectului. 
Totuși, acestea sunt incluse în procesul de modelare deoarece ele pot afecta alegerea modală a 
utilizatorilor.  

3.4.6 Estimarea veniturilor folosită în analiza financiară ar trebui să fie consecventă cu ipotezele 
adoptate în analiza economică. Secțiuna 2.3.2.3. subliniază abordarea care ar trebui adoptată în 
procesul de estimare a veniturilor. 

Costuri de operare și venituri ale administratorului de infrastructură și ale operatorului 

3.4.7 În cazul administratorilor de infrastructură și operatorilor separați veritcal, cel mai probabil, 
administratorul de infrastructură va încasa o taxă din partea operatorului (operatorilor) pentru a 
permite accesul la infrastructură. Taxa de acces reprezintă costul operatorului și venitul 
administratorului de infrastructură.  

3.4.8 Efectiv, taxa de acces este o plată transfer între administratorul infrastructurii și operator și nu ar 
trebui luată în considerare la întocmirea analizei financiare pentru proiect. Aceasta trebuie însă 
luată în considerare la întocmirea analizei financiare din perspectiva administratorului de 
infrastructură sau a operatorului deoarece le afectează profitabilitatea și sustenabilitatea.  
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3.5 Rentabilitatea financiară a investiției 

3.5.1 După colaţionarea costurilor totale de investiție, costurilor totale de operare și veniturilor, 
următoarea etapă a analizei financiare constă în calcularea indicatorilor rentabilităţii financiare a 
capitalului investit şi a sustenabilităţii financiare a fondurilor din cadrul proiectelor.  

Indicatorii cheie de performanţă 

3.5.2 Rentabilitatea financiară a investiţiilor este dată de următorii indicatori:  

o Valoarea Financiară Netă Actualizată a Proiectelor (VANF)  

VANF reprezintă suma ce rezultă atunci când investiţiile estimate şi costurile de operare din cadrul 
proiectului (reduse în mod corespunzător până la valoarea din anul curent) sunt scăzute din valoarea 
actualizată a veniturilor previzionate. Cu alte cuvinte, valoarea financiară netă actualizată reprezintă 
surplusul de venit peste valoarea investiţiei şi costurile de operare, de pe parcursul intregii perioade 
de evaluare. 

`|� 	 =	��W� =	 W0
�1 + ��0 +

W1
�1 + ��1 +	… .+ Wo�1 + ��o

o

�=0
 

Unde St reprezintă fluxul de numerar net din anul t, iar αt reprezintă factorul financiar de actualizare 
pentru anul t, în baza unei rate de actualizare de i%. 

VANF este exprimată în unităţi monetare (Euro) şi indică întreaga gamă a beneficiilor. Aşadar, 
valorile VANF corespund cu sumele investite în proiect.  

o Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) 

RIRF este definită ca fiind rata de actualizare care produce o VANF egală cu zero. RIRF 
măsoară capacitatea veniturilor din cadrul proiectelor, de a genera o rentabilitate a costurilor 
de investiţii.   

`|� 	 = 	�� Wi�1 + e]e|	�i = 0 

RIRF nu este exprimată în unităţi (este un procentaj) şi indică întreaga gamă a beneficiilor 
ce corespund costurilor de investiţii.  Aşadar, valorile RIRF nu se raportează la valoarea 
proiectului. 

3.5.3 Rezultatul analizei financiare are rolul de a indica dacă proiectul va genera un flux de numerar net 
pozitiv, în decursul perioadei de evaluare (rentabilitate) şi dacă fluxul de numerar net cumulat de la 
începutul proiectului nu este mai mic decât zero (sustenabilitate). Aceste aspecte sunt discutate în 
detaliu în continuare.  

Analiza rentabilităţii  

3.5.4 Analiza rentabilităţii este realizată din perspectiva întregului proiect, utilizându-se indicatorii de 
performanţă  VANF/C, RIRF/C, care nu depind de valoarea fondurilor UE.  

3.5.5 Există două aspecte ce contribuie la realizarea acestei evaluări: 
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1. Proiectul în cauză este în sine rentabil sau nu? 

În cazul în care Valoarea Financiară Netă Actualizată (VANF/C) este mai mare decât zero, 
atunci proiectul este rentabil din punct de vedere financiar. Atunci când VANF este mai mare 
decât zero, atunci Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF/C) este la rândul ei mai 
mare decât rata de actualizare. În esenţă, pentru proiectele care se încadrează în aceste 
criterii, rentabilitatea veniturilor din cadrul proiectelor este echivalentul unei rate mai mari 
decât rata de actualizare, iar proiectul poate fi considerat ca fiind suficient de profitabil. 

De obicei, proiectele care se încadreaza în aceste criterii (VANF/C ≥ 0, RIRF/C ≥ Rata de 
Actualizare) nu necesită sprijin financiar din partea UE, astfel că nu sunt eligibile pentru 
obţinerea fondurilor Uniunei Europene. 

În situaţia în care un proiect nu respectă aceste criterii (VANF/C < 0, RIRF/C < Rata de 
Actualizare), atunci proiectul nu este rentabil şi necesită sprijin financiar fiind, aşadar, eligibil 
pentru obţinerea fondurilor UE.   

2. Care proiect (dintr-o gamă de opţiuni) este cel mai rentabil? 

În mod caracteristic, Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF/C) este utilizată pentru a 
se decide productivitatea viitoare a unei investiţii, în comparaţie cu alte proiecte sau cu o 
rată de actualizare de referinţă necesară. 

Ghidul CE indică valoarea RIRF/C, pentru un eşantion de proiecte de investiţii finanţate de 
către Uniunea Europeană în decursul perioadei de programare anterioare (2000-2006): 

 RIRF/C (%) 

Media Abaterea standard 
(variațiile absolute față de medie) 

Drumuri şi autostrăzi -0.75% 5.13% 
Căi ferate şi subteran 0.33% 3.73% 
Porturi, aeroporturi 1.79% 6.21% 

 

3.5.6 Tabelul următor oferă un exemplu de structură a unui Tabel de Sinteză pentru Analiza Financiară, 
aplicabil în cazul unui proiect tipic de infrastructură. Natura administratorului de infrastructură și a 
operatorului va varia în funcție de modul de transport. De exemplu, pentru un proiect feroviar, 
administratorul infrastructurii va fi compania de stat care deține infrastructura iar operatorii vor fi 
companiile private de transport pasageri și marfă. În alte condiții, pentru un proiect de 
infrastructură rutieră managerul infrastructurii va fi Statul cu excepția cazului în care există un 
operator care administrează un sistem de taxare. Alte moduri de transport prezintă o structură 
asemănătoare, dar în cazul anumitor proiecte nu toate fluxurile de numerar sunt relevante, astfel 
că nu toate sunt incluse în tabelul de sinteză. 
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Tabelul 6 - Exemplu de Tabel de Sinteză pentru Analiza Financiară – Rentabilitatea întregii investiţii  

Indicator 

Total (Preţul pieţei, (milioane€ ) 
Pentru 

administratorul 
infrastructurii 

Pentru operatorul feroviar 
Consolidat 

Total Mărfuri Călători 

Totalul costurilor de investiţii, exceptând 
grantul UE  

A    A 

Valoarea reziduală a  activelor  B 
  

 B 

Costuri de operare  C+D C D C+D 

Taxe de acces la infrastructură  E+F E F  

Totalul ieşirilor de numerar A+B C+D+E+F C+E D+F A+B+C+D 

Taxe de acces  E+F     

Venituri de la utilizatori  G+H G H G+H 

Totalul intrărilor de numerar E+F G+H G H G+H 

Fluxul de numerar net (E+F)-(A+B) 
(G+H)-

(C+D+E+F
) 

G-(C+E) H-(D+F) (G+H)-
(A+B+C+D) 

Fluxul de numerar net (actualizat) I J+K J K I+J+K 

VANF a investiţiilor (VANF/C) I J+K J K I+J+K 
RIRF  a investiţiilor (RIRF/C) x% y% - - z% 
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3.6 Sursele de finanţare 

3.6.1 În cazul proiectelor cofinanţate de către Uniunea Europeană, principalele surse de finanţare sunt 
următoarele:  

o Asistenţa Comunitară (grantul UE); 

o Contribuţie publică naţională (burse sau subvenţii la nivel central, regional şi 
guvernamental local);   

o Capital privat naţional (de exemplu, capital privat  din cadrul unui Parteneriat Public-Privat); 

o Alte resurse (de exemplu, împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii, împrumuturi de 
la alţi creditori).   

Determinarea grantului UE (Calculul deficitului de finanţare) 2007-2013 

3.6.2 Atât metodologia de calcul cât şi criteriile de acceptare a cofinanţărilor din partea Uniunii Europene 
sunt incluse în Anexa I din cadrul „Ghidului privind Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de 
Investiţii”, al Comisiei Europene, publicat în 2008. Acest ghid se aplică pentru toate depunerile de 
proiecte efectuate în perioada de finanţare curentă (2007-2013). Este posibil ca varianta 
actualizată a ghidului, conform căreia se vor realiza proiectele viitoare, să fie emisă pentru 
perioada de finanţare imediat următoare (2014-2020). Ghidul actual este sintetizat mai jos. 

3.6.3 Un proiect poate beneficia de sprijinul UE, doar dacă Valoarea Financiară Netă Actualizată 
(VANF) este negativă iar Rata de Rentabilitate Financiară a Investiţiei (RRF(K)) este mai mică 
decât rata de actualizare  a întregului proiect. 

3.6.4 În general, contribuţia UE este determinată prin înmulţirea valorii costurilor eligibile (CE) din cadrul 
proiectului, cu rata de confinanţare a axei prioritare (Max CRpa) a proiectului operaţional relevant. 
Costurile eligibile reprezintă o parte a costurilor de investiţii care pot fi considerate eligibile pentru 
cofinaţarea UE. 

3.6.5 Pentru a modula contribuţia din cadrul Fondurilor, valoarea maximă a costurilor eligibile (MaxEE) 
este identificată în Articolul 55(2), Regulamentul 1083/2006, ca fiind suma „care nu va depăşi 
valoarea actuală a costurilor de investiţii, cu excepţia valorii actuale a venitului net din investiţii, 
pentru o anumită perioadă de referinţă”. O astfel de identificare a costurilor eligibile are ca scop 
asigurarea unor resurse financiare suficiente pentru implementarea proiectului, evitându-se, în 
acelaşi timp, oferirea acestui avantaj nemeritat proiectului căruia i se atribuie fondurile respective 
(suprafinanţare). 

3.6.6 Pentru proiectele care generează venituri, metodologia utilizată în vederea determinării grantului 
UE constă în interpretarea diferenţelor de finanţare. Pentru determinarea grantului UE, trebuiesc 
urmate trei etape fundamentale, conform interpretării diferenţelor de finanţare: 
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o Calcularea ratei diferenţelor de finanţare (R), care constituie parte a costului actualizat al 
investiţiei iniţiale, care nu este inclusă în venitul net actualizat al proiectului.  

o Identificarea „valorii la care se aplică rata de cofinanţare pentru axa prioritară”, ‘valoarea de 
decizie’ (VD) fiind definită drept cost eligibil (CE) înmulţit cu rata diferenţelor de finanţare 
(R).   

o Identificarea valorii maxime a finanţarii UE, care este egală cu valoarea deciziei (VD) 
înmulţite cu valoarea maximă a ratei de cofinanţare (Max CRpa) stabilită pentru axa 
prioritară în decizia Comisiei care adopta programul operaţional. Aceasta indică valoarea 
resurselor financiare furnizate de către UE. 

3.6.7 Figura de mai jos, preluată din documentul Comisiei Europene „Documentul de lucru nr. 4, Ghid 
privind metodologia de realizare a Analizei Cost-Beneficiu”, stabileşte calculele necesare 
pentru perioada de programare 2007-2013. 

3.6.8 Figura 6 - Paşi pentru determinarea grantului UE (2007-2013) 

PAŞI PENTRU DETERMINAREA GRANTULUI UE  

PERIOADA DE PROGRAMARE 2007-2013  

Pasul 1.   Identificarea ratei diferenţelor de finanţare (R): 

± = ²³	¦¦/¯ª 

unde 

Max EE reprezintă valoarea maximă a costurilor eligibile = �]  − `�  (Art. 55.2) 
CIA reprezintă costul de investiţii actualizat  
VNA reprezintă venitul net actualizat = veniturile actualizate - costurile de operare actualizate + 

valoarea reziduală redusă 
Pasul 2.  Identificarea „valorii de decizie” (VD), adică „valoarea la care se aplică rata de cofinanţare 

pentru axa prioritară” (Art. 41.2): 

¬¥ = ¯¦ ∗ ± 

 unde 

 CE reprezintă costul eligibil. 
Pasul 3.   Identificarea finanţării UE (maxim): 

´µ¶·¸¹º	»¦ = ¥ ∗²¶¼	¯±½¶ 

 unde 

 Max CRpa reprezintă valoarea maximă a ratei de cofinanţare stabilită pentru axa prioritară în 
decizia Comisiei de adoptare a programul operaţional (Art. 53.6) 



AECOM                              Volumul 2, Partea C – Ghid pentru Elaborarea Analizei Cost Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc 75 
 

 

 

Prezentare generală
Cadrul de evaluare
Cerințe minime
Etape
Abordarea costurilor 
și beneficiilor

Analiza Economică
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Descriere costuri și 
beneficii
Estimare costuri și 
beneficii
Evaluarea impactului 
economic 

Analiza Financiară
Abordare generală
Ipoteze de analiză
Costuri de investiție
Operare și venituri
Rentabilitate
Surse de finanțare
Sustenabilitate
Rentabilitate capital

Evaluarea Riscurilor 
Prezentare generală
Analiză de 
senzitivitate
Analiză de risc 

Completarea  Planului Financiar a unei Cereri de Finanțare UE pentru Investiții de Infrastructură  

3.6.9 Planul financiar din cadrul unui Formular de Cerere de Finanțare printr-un Grant UE pentru 
Investiții de Infrastructură (2007 – 2013) constă în patru tabele principale, și anume: Tabelul H1 
(Defaclarea costurilor), Tabelul H2.1 (Calcularea contribuției Uniunii), Tabelul H.2.2 (Surse de co-
finanțare) și Tabelul H.3 (Plan annual de finanțare a Contribuției Uniunii). Anexa C cuprinde un 
formular necompletat. 

3.6.10 Fișa de calcul ACB din anexa B încoroporează caracteristicile prin care se completează automat 
tabele principale, potrivit instrucțiunilor exprimate în continuare, pentru proiectul care este analizat. 

Tabelul H.1 

3.6.11 Cheltuielile de investiții totale anuale pe tipuri de costuri (în prețuri nominale) ar trebui adăugate 
pentru a forma coloana (A). 

3.6.12 Totalul costurilor neeligibile formează coloana (B). Tabelul de mai jos prezintă regulile de 
eligibilitate pentru categoriile de costuri din Tabelul H1 Perioada actuală multianuală de finanțare 
UE este prezentată în Anexa A1. 

Categorii de costuri 
conform Tabelului H1 Eligibile Neeligibile 

Proiectare � 
Eligibile dacă: 
apar în cadrul perioadei de eligibilitate  
eligibile conform Articolului 56(4) din 
Regulamentul (CE) 1083/2006 
propuse pentru co-finanțare 

� 
Neeligibile dacă: 
apar în afara perioadei de 
eligibilitate  
neeligibile conform Articolului 56(4) 
din Regulamentul (CE) 1083/2006 
nu sunt propuse pentru co-finanțare 

Achiziții de teren 
Clădiri și construcții 

Instalații și utilaje 

Diverse și neprevăzute 

� 
Maxim 10% din valoarea totală de 
investiție (exclusiv costurile 
neprevăzute) 

� 
Valoarea care depășește 10% din 
valoarea totală de investiție 
(exclusiv costurile neprevăzute) 

Ajustări de preț (dacă 
este cazul) 

� 
Eligibile dacă: 
apar în cadrul perioadei de eligibilitate  
eligibile conform Articolului 56(4) din 
Regulamentul (CE) 1083/2006 
prezentate pentru co-finanțare 

� 
Neeligibile dacă: 
apar în afara perioadei de 
eligibilitate  
neeligibile conform Articolului 56(4) 
din Regulamentul (CE) 1083/2006 
nu sunt propuse pentru co-finanțare 

Asistență tehnică 
Publicitate 

Supervizare în timpul 
execuției lucrărilor 

TVA Eligibile doar dacă este prezentată o 
motivație adecvată 

� 

3.6.13 Costuri eligibile – coloana (C) sunt calculate prin deducerea costurilor neeligibile din totalul 
cheltuielilor de investiție. 

Tabelul H.2.1 

Costurile eligibile sunt extrase din Tabelul H.1.   
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Rata diferențelor de finanțare este calculată potrivit următoarei formule:  

e�	�
������	��	�
	��ooț�
 = ¿£]� − �£e − £X� + £e`�À
£]�  

Unde   DIC este costul de investiție neactualizate; 

    DR este venitul actualizat; 

    DOC sunt costurile de operare actualizate; și 

    DRV este valoarea reziduală actualizată 

Suma deciziei este egală cu costurile eligibile înmulțite cu rata diferențelor de finanțare 

Rata de co-finanțare este decisă de UE. 

Contribuția Uniunii .este egală cu suma deciziei înmulțită cu rata de co-finanțare. 

Tabelul H.2.2 

3.6.14 Tabelul H2.2 oferă informații privind sursele naționale de capital (public și privat) necesare pentru 
a acoperi Costul Total al Investiției în condițiile asistenței/contribuției Uniunii extrase din H.2.1. 

Tabelul H.3 

3.6.15 Planul anual de finanțare al contribuției Uniunii este egal cu Cheltuielile anuale totale de investiții 
(în prețuri nominale) înmulțite cu rata de co-finanțare. 

3.6.16 Valorile din tabelele H.1 și H.3 sunt exprimate în prețuri nominale. Astfel, valorile utilizate în 
analiza financiară ar trebui ajutate pentru a permite luarea în calcul a inflației folosind un Indice de 
prețuri adecvat. Anexa A3 furnizează cei mai importanți indici de prețuri și include recomandări 
privind utilizarea acestora. 
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3.7 Sustenabilitatea financiară 

3.7.1 Un proiect este sigur din punct de vedere financiar dacă nu implică riscul de a rămâne fără 
numerar pe viitor. Acest aspect nu este determinat doar de situaţia în care veniturile totale 
depăşesc costurile totale pe durata perioadei de evaluare (fapt indicat în analiza rentabilităţii), ci şi 
de sincronizarea dintre intrările şi ieşirile de numerar.   

3.7.2 Analiza sustenabilităţii unui proiect ia în considerare intrările şi ieşirile de numerar din fiecare an, 
de-a lungul perioadei de evaluare. Diferenţa dintre aceste fluxuri indică surplusul sau deficitul 
anual, acumulat în fiecare an. Prin calcularea deficitului/surplusului cumulat în fiecare an, un 
proiect poate indica dacă fluxul de numerar net este sau nu este întotdeauna cu profit. Această 
analiză trebuie efectuată pentru proiectul respectiv privit ca un tot unitar, dar şi pentru fiecare grup 
furnizor în parte. 

3.7.3 Pentru ca un proiect să fie considerat sustenabil din punct de vedere financiar, fluxul de numerar 
net cumulat pentru fiecare grup furnizor (administratorul infrastructurii şi operatorul) trebuie să fie 
mai mare decât zero în fiecare an.   

3.7.4 Ca parte a analizei, este important ca profilul de finanţare al tuturor surselor, inclusiv grantul UE, 
să fie indicat cu exactitate, pentru a se demonstra că proiectul este sustenabil, atât în etapa de 
construcţie cât şi în cea de operare. 

3.7.5 Ca și exemplu ilustrativ tabelul de mai jos prezintă structura analizei de sustenabilitate financiară 
pentru un proiect tipic de infrastructură, programat pentru inaugurare în anul 2020 și având un flux 
constant de costuri și venituri prognozate. Natura administratorului infrastructurii și a operatorului 
va diferi pe mod de transport. De exemplu, pentru un proiect de infrastructură feroviară 
administratorul va fi compania de stat care deține infrastructura în proprietate iar operatorul va fi 
companiile private de transport pasageri și marfă. Pentru proiectele de infrastructură rutieră 
managerul infrastructurii este Statul cu excepția cazului în care un operator privat administrează 
un sistem de taxare. Alte moduri de transport vor avea structuri diferite privind entitățile de 
referință ale analizei. 
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Tabelul 7 Exemplu de analiză a sustenabilităţii financiare 
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2015 1 ait aot 0 0 0 0 0 0 ait aot 0 0 
2016 2 ait aot 0 0 0 0 0 0 ait aot 0 0 
2017 3 ait aot 0 0 0 0 0 0 ait aot 0 0 
2018 4 ait aot 0 0 0 0 0 0 ait aot 0 0 
2019 5 ait aot 0 0 0 0 0 0 ait aot 0 0 
2020 6 b4 c4 c4 − b4 
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2021 7 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2022 8 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2023 9 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2024 10 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2025 11 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2026 12 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2027 13 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2028 14 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2029 15 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2030 16 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2031 17 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2032 18 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2033 19 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2034 20 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2035 21 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2036 22 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2037 23 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2038 24 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2039 25 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2040 26 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2041 27 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2042 28 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2043 29 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2044 30 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2045 31 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2046 32 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2047 33 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2048 34 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  
2049 35 b4 c4 c4 − b4 d4 e4 d4 − e4 b4 + d4 c4 + e4 �c4 + e4� − �b4 + d4�  

Numărul de ani pentru care fluxul 
financiar net cumulat este mai mic de 

zero 
0 

Numărul de ani pentru care fluxul 
financiar net cumulat este mai mic de 

zero 
0 

Numărul de ani pentru care fluxul 
financiar net cumulat este mai mic de 

zero 
0 
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3.8 Rentabilitatea financiară a capitalului 

3.8.1 Evaluarea rentabilității financiare a capitalului ar trebui întreprinsă atunci când un proiect este co-
finanțat de UE. Aceasta determină efectul grantului UE asupra rentabilitaății financiare a capitalului 
investit de entități naționale, fie publice, fie private. 

3.8.2 Indicatorii financiari cheie subliniați în Secțiunea 3.5  (VANF și RIRF) trebuie calculați din 
perspective capitalului național (K) angajat în proiect, și nu neapărat din perspective costului total 
de investiție (C). Aceasta se realizează prin analizarea tuturor surselor de finanțare cu excepția 
contribuției UE.  

3.8.3 Valorile indicatorilor cheie referitori la capitalul național (K) vor fi mai mari decât cele referitoare la 
costul total de investiție (C), ca rezultat al nevoii de angajare a unui capital limitat ca urmare a 
asigurării grantului UE.  

 

 



 

. 

Analiza de risc 
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4.1 Prezentare generală 

4.1.1 Evaluarea proiectului constă într-un proces de previzionare, astfel că are anumite incertitudini. 
Aceste incertitudini provin atât de la caracterul limitat al datelor deţinute, în situaţia respectivă, dar 
şi de la nivelul anumitor aspecte variabile în timp, precum numărul de deplasări, costurile aferente 
infrastructurii, etc. În ceea ce priveşte input-ul din cadrul procesului de evaluare, aceste 
incertitudini generează, la rândul lor, alte incertitudini în ceea ce priveşte rezultatele obţinute în 
urma analizelor economice şi financiare.   

4.1.2 Evaluarea riscurilor ia în considerare aceste incertitudini, precum şi impactul lor asupra rezultatelor 
analizelor financiare şi economice, prin parcurgerea următoarelor etape:  

o Analiza de senzitivitate – Efectuarea unor teste în vederea stabilirii care dintre variabilele de intrare au 
un impact semnificativ asupra rezultatelor analizei economice şi financiare (determinarea variabilelor 
critice); şi în ce mărsură aceşti parametri pot varia înainte ca proiectul să devină neviabil din punct de 
vedere economic (valori de comutare). 

o Analiza scenariilor – Proces folosit pentru examinarea impactului dezvoltprilor viitoare alternative 
asupra rezultatelor evalurării economice și financiare, o combinație de analize de senzitivitate care 
testează, de regulă,, cazuri extreme (scenariul negativ/pesimist sau pozitiv/optimist), care au, în 
consecință, puține șanse să reprezinte o alternativă de viitor realistă. 

o Analiza de risc – Definirea distribuţiilor de probabilitate a variabilelor critice, urmată de aplicarea 
simulării Monte Carlo în vederea evaluării distribuţiei rezultate a incertitudinilor privind rezultatele 
analizei economice şi financiare, care sunt generate de incertitudinile privind valorile variabilelor critice. 
În urma înterpretării acestor incertitudini privind rezulatele, analiza de risc poate stabili care este 
probabilitatea ca proiectul să atingă pragul valorilor pentru performanţa economică şi financiară. 

o Evaluarea nivelelor acceptabile de risc – Stabilirea valorilor acceptabile de risc; şi  

o Prevenirea riscurilor – Gestionarea acestor riscuri în cadrul proiectului. 

4.1.3 Rezultatul analizei de risc ar trebui să reprezinte baza pentru valorile cheltuielilor neprevăzute 
adoptate în analiza financiară și economică. 

4.1.4 Acest document oferă indicaţii privind realizarea analizei de senzitivitatea şi a analizei de risc. 
Aspectele privind evaluarea nivelelor acceptabile de risc şi prevenirea riscurilor sunt menţionate în 
documentul Volumul 2 Partea A Ghid de evaluare a proiectelor de transport. 

 

4 Evaluarea riscurilor 
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4.2 Analiza de senzitivitate 

4.2.1 Analiza de senzitivitate evaluează impactul modificării variabilelor de intrare asupra valorii de 
ieşire a indicatorilor cheie de performanţă. În vederea realizării acestei analize, trebuie parcurse 
urnătoarele etape:   

o Identificarea valorilor critice  

o Calcularea valorilor de comutare 

o Analiza scenariilor 

4.2.2 Trebuie luat în considerare faptul că analiza de senzitivitate şi analiza scenariilor nu pot înlocui 
analiza de risc, ci mai degrabă reprezintă etape intermediare în evaluarea riscurilor. 

Identificarea variabilelor critice 

4.2.3 În mod specific, analiza economică şi cea financiară trebuie efectuate estimându-se valorile 
probabile pentru toate variabilele de intrări. Acest aspect reprezintă scenariul „Cazul de Bază”.  Se 
efectuează o serie de teste de senzitivitate în care variabilele să fie modificate cu +/-1% faţă de 
ipotezele din „Cazul de Bază”. În cadrul fiecărui test, doar o singură variabilă trebuie modificată iar 
toate celelate variabile trebuie să aibă valorile stabilite în „Cazul de Bază”. 

4.2.4 Variabilele specifice testate includ:  

o Costurile de investiţii şi de întreţinere  

o Modificări în volumul de trafic/de pasageri care primesc beneficii – de fapt, aceste teste modifică 
amploarea beneficiilor generate de proiecte.  

o Creştere Socio-Economică – Previziuni privind populaţia şi creşterea PIB  

o Valori monetare alocate componentelor care nu au valoare de piaţă (cum ar fi valoarea timpului, emisi). 

4.2.5 Asigurarea faptului că variabilele testate sunt calculate independent constituie un aspect foarte 
important. Această procedură este necesară pentru a se asigura că nu intervine contabilizarea 
dublă. De exemplu, costurile integrale de investiţii şi costul pentru teren sunt interdependente 
(devreme ce costurile integrale de investiţii includ şi costurile pentru teren). În cazul în care aceste 
variabile ar fi identificate ca fiind critice şi li s-ar aloca distribuţii de probabilitate în cadrul analizei 
de risc, incertitudinile privind costurile de teren ar trebui incluse de două ori.     

4.2.6 În cadrul fiecărui test, indicatorii cheie de performanţă economici şi financiari sunt înregistraţi 
împreună cu procentajul modificărilor din „Cazul de Bază”.   

4.2.7 Pentru fiecare variabilă ar trebui calculată elasticitatea între schimbarea valorii variabile și 
schimbarea indicatorului de performanță. Pentru a determina ce variabile de intrare sunt critice, 
trebuie adoptată o elasticitate limită (prag). Alegerea variabilelor critice va varia în funcție d 
eproiectul specific iar valoarea limită ar trebui stabilită cu acuratețe de la caz la caz. 
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4.2.8 O variabilă poate fi considerată critică în cazul în care o variaţie de 1% a valorii determină o 
modificare mai mare de 1% a valorii oricărui indicator de performanţă economic şi financiar 
important.  Analiza de risc trebuie să ia în considerare toate variabilele critice identificate. 

Valorile de comutare 

4.2.9 Valorile de comutare indică măsura în care fiecare estimare a input-ului se poate schimba, înainte 
ca proiectul sa devină neviabil din punct de vedere economic. În mod specific, valoarea de 
comutare a unei variabile este definită prin modificările de procentaj permise, înainte ca VANE sau 
VANF să tindă spre zero. Aceasta trebuie determinată pentru fiecare variabilă critică testată în 
cadrul analizei de senzitivitate.   

Analiza scenariilor 

4.2.10 În timp ce testele standard de senzitivitate iau în considerare modificările fiecărei variabile în parte, 
analiza scenariilor ia în considerare impactul cumulat al unui set de valori pentru fiecare variabilă 
critică.   

4.2.11 În mod specific, sunt luate în considerare atât scenariile pesimiste (low case) cât şi cele optimiste 
(high case). Valorile variabilelor critice din cadrul fiecărui scenariu trebuie stabilite în aşa fel încât 
să reprezinte valorile preconizate în cadrul unor scenarii viitoare diferite, precum diverse abordări 
privind echilibrul dintre dezvoltare şi protecţia mediului. Indicatorii cheie de performanţă economici 
şi financiari vor fi calculaţi pentru fiecare scenariu în parte.   
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4.3 Analiza de risc 

4.3.1 Analiza de risc ia în considerare variabilele critice identificate în cadrul analizei de senzitivitate şi 
evaluează modul în care incertitudinile aferente acestor variabile generează incertitudini în ceea 
ce priveşte valorile indicatorilor cheie de performanţă. Această analiză presupune parcurgerea 
următoarelor etape:    

o Definirea distribuţiilor de probabilitate pentru variabilele critice – aceste distribuţii stabilesc probabilitatea 
întegrării acestor variabile critice în cadrul unor categorii specifice. 

o  Simularea Monte Carlo   

Distribuţia probabilităţii variabilelor critice 

4.3.2 În afara faptului că testele privind senzitivitatea şi scenariile discutate anterior indică impactul 
generat de modificările valorii variabilelor de intrare, acestea  nu iau în calcul probabilitatea că 
variabilele de intrare pot avea o valoare specifică. Pentru a lua în considerare acest aspect, 
trebuie definite distribuţiile probabilităţilor pentru valorile critice. Aceste distribuţii stabilesc 
probabilitatea întegrării acestor variabile critice în cadrul unor categorii specifice.   

4.3.3 Forma şi dimensiunea acestor distribuţii de probabilitate, atribuite variabilelor, pot deriva din surse 
variate care includ şi datele preluate de la proiecte similare anterioare şi din consultarea cu 
experţi. În cazul lipsei unor altfel de date, distribuţii triunghiulare vor fi aplicate pentru categoriile 
corespunzătoare unui anume proiect. 

4.3.4 Figura 7 oferă un exemplu de aplicare a distribuţiilor normale şi triunghiulare. Ambele tipuri de 
distribuţie dispun de o valoare medie de 1.0, însă diferitele forme ale funcţiilor sugerează că 
intervalul şi probabilitatea valorilor specifice rezultante diferă. 
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 Figura 7 Exemple de funcții de repartiție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simularea Monte Carlo  

4.3.5 Metoda Monte Carlo combină un număr de variabile de intrare (dar şi incertitudinea valorilor 
acestor variabile), în vederea determinării incertitudinilor rezultatelor din urma analizelor financiare 
şi economice.     

4.3.6 Această metodă presupune o abordare iterativă care stabileşte treptat distribuţia unei variabile de 
ieşire din mai multe executări ale procesului de analiză (de obicei, un program de simulare). 
Pentru fiecare executare, valoarea fiecărei variabile critice de intrare este selectată aleatoriu dintr-
un interval de valori, în cadrul distribuţiei de probabilitate alocate variabilelor. În mod critic, analiza 
ţine cont de situaţia în care incertitudinile variabilelor de intrare sunt corelate sau nu, de exemplu 
cazul în care dezvoltarea economică într-un an este mai mică decât s-a preconizat, fiind astfel 
probabil să scadă şi numărul deplasărilor. 
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4.3.7 Indicatorii cheie de performaţă urmează apoi să fie calculaţi, dintr-un set de valori ale variabilelor 
critice şi în cele din urmă reţinuţi. După un număr mare de iteraţii, analiza setului de valori ale 
variabilelor de ieşire stabileşte distribuţia de probabilitate a fiecărui indicator cheie de performanţă. 

4.3.8 Distribuţiile rezultate ale fiecărui indicator cheie de performanţă (RIRF/C, RRE VANF(C) VANE) 
vor fi raportate ţinându-se cont de media estimativă, de perspectiva abaterii standard şi de 
probabilitatea cumulată. Distribuţia probabilitatăţii cumulate furnizează un instrument de evaluare 
a riscurilor din cadrul proiectelor, indicând  probabilitatea ca un indicator cheie de performanţă să 
aibă o valoarea mai mică decât pragul indicat (de exemplu, posibilitatea ca VANE să fie sub zero). 

 



 

Anexe 
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Această anexă include parametrii recomandaţi pentru efectuarea evaluării cost-beneficiu pentru proiectul de 
transport.  Valorile parametrilor reprezintă cele mai bune estimări actuale, dar prin lucrările efectuate privind 
evaluarea proiectelor pentru MPGTR  este probabil ca în urma unor analize suplimentare, valorile 
parametrilor să fie revizuite.   

A1. Perioada de evaluare 

Perioade de evaluare indicativă pentru proiectele de transport: 

Drumuri    25-30 ani 

Căi ferate    30 ani 

Porturi şi aeroporturi  25 ani 

Pentru evaluarea strategiei în care sunt comparate proiecte multimodale, trebuie să se adopte o perioadă 
de evaluare generală de 30 de ani.   

Perioada actuală de finanțare multianuală UE este 2014 - 2020 

A2. Rata de actualizare 

Rata de actualizare socială  5.5% 

Rata de actualizare financiară 5.0% 

 Valorile actualizate ar trebui să fie raportate la anul 2010. 

A3. Preţ de referinţă / Indicatori macroeconomici 

Anul de bază a prețurilor 
Analiza economică şi financiară trebuie să fie efectuată în EURO.   

Pentru a se face schimbul valorilor din Lei, trebuie să se utilizeze un curs valutar standard de €1 = 4.20994 
RON.  

Sursa: valoarea medie 2010, Banca Naţională a României.  

Valorile monetare trebuie să se raporteze la preţurile din 2010. 

Tabelul A3.1 - Rata medie anuală de schimb valutar EUR - RON/ROL  

An 
1 Euro = 

Lei românești  

2013 4.4118 
2012 4.4560  
2011 4.2379 
2010 4.2099 
2009 4.2373 
2008 3.6827 
2007 3.3373 
2006 3.5245 
2005 3.6234 

Sursa: Banca Națională a României 

Notă: Rata de schimb pentru anul 2013 a fost determinată ca medie pentru intervalul 01/01/2013 – 
31/10/2013 

Anexa A – Valorile parametrilor  
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Indice de prețuri  
Recomandăm utilizarea Indicelui prețului de construcție pentru Costuri și a Indicilor armonizați ai 
prețurilor de consum pentru beneficii și externalități 

Tabelul A3.2 - Indicele preţurilor de consum armonizat: România 

Year 
IPCA (2000=100) 

Toate elementele 

2011 331.5 
2010 313.3 
2009 295.3 
2008 279.7 
2007 259.2 
2006 247.0 
2005 231.7 
2004 212.5 
2003 189.9 
2002 164.8 
2001 134.5 
2000 100.0 

Sursă: Eurostat [prc_hicp_aind], bază fixă 2000 

 

Tabelul A3.3 - Indice al preţurilor de construcţie: România 

Anul 

Indice al preţurilor de construcţie 
(2000=100) 

Total Forţă de 
muncă Materiale 

2011 483.7 604.6 488.2 
2010 442.9 588.2 427.2 
2009 434.6 584.6 417.7 
2008 428.1 562.2 401.0 
2007 368.3 460.4 344.0 
2006 334.3 360.5 328.6 
2005 301.0 302.1 300.6 
2004 263.3 266.1 262.5 
2003 210.4 220.9 207.0 
2002 171.0 177.5 168.9 
2001 140.0 139.5 140.2 
2000 100.0 100.0 100.0 

Sursă: Eurostat (sts_copi_a), bază fixă 2000 
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Tabelul A3.4 - Indici armonizaţi ai preţurilor de consum: Membri UE 

 

Sursa: Eurostat (prc_hicp_aind) 
Notă: EU27=Uniunea Europeană (27), AT=Austria, BE=Belgia, BG=Bulgaria, CY=Cipru, CZ=Republica Cehă, DE=Germania, DK=Danemarca, 

EE=Estonia, EL=Grecia, ES=Spania, FI=Finlanda, FR=Franţa, HU=Ungaria. 

 
  

 
Indici armonizaţi ai preţurilor de consum (2000=100) 

EU27 AT BE BG CZ CY DE DK EE EL ES FI FR HU 

1996 83.6 95.7 94.0 : 79.7 89.2 95.9 92.4 78.5 86.3 91.2 93.5 95.8 61.1 

1997 89.7 96.8 95.4 74.5 86.1 92.1 97.4 94.2 85.8 91.0 92.9 94.6 97.0 72.4 

1998 93.9 97.6 96.3 88.4 94.5 94.3 97.9 95.4 93.3 95.2 94.5 95.9 97.7 82.7 

1999 96.7 98.1 97.4 90.7 96.1 95.4 98.6 97.4 96.2 97.2 96.6 97.1 98.2 90.9 

2000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2001 103.2 102.3 102.4 107.4 104.5 102.0 101.8 102.3 105.6 103.7 102.8 102.7 101.8 109.1 

2002 105.8 104.0 104.0 113.6 106.1 104.8 103.2 104.8 109.4 107.7 106.5 104.7 103.8 114.8 

2003 108.1 105.4 105.6 116.3 106.0 109.0 104.3 106.9 110.9 111.4 109.8 106.1 106.0 120.2 

2004 110.5 107.4 107.6 123.4 108.6 111.0 106.2 107.8 114.3 114.8 113.2 106.2 108.5 128.3 

2005 113.1 109.7 110.3 130.9 110.4 113.3 108.2 109.6 119.0 118.8 117.0 107.1 110.5 132.8 

2006 115.7 111.6 112.9 140.6 112.7 115.9 110.2 111.6 124.3 122.7 121.2 108.4 112.7 138.1 

2007 118.4 114.0 114.9 151.2 116.0 118.4 112.7 113.5 132.7 126.4 124.6 110.1 114.5 149.1 

2008 122.7 117.7 120.1 169.3 123.3 123.5 115.8 117.7 146.7 131.7 129.8 114.5 118.1 158.1 

2009 123.9 118.2 120.1 173.5 124.1 123.8 116.0 118.9 147.0 133.5 129.4 116.3 118.2 164.5 

2010 126.5 120.2 122.9 178.7 125.5 126.9 117.3 121.5 151.1 139.8 132.1 118.3 120.3 172.2 

2011 130.4 124.4 127.1 184.8 128.3 131.4 120.2 124.8 158.8 144.2 136.1 122.2 123.0 179.0 
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Tabelul A3.4 - Indici armonizaţi ai preţurilor de consum: Membri UE(continuare) 

Anul 
Indici armonizaţi ai preţurilor de consum (2000=100) 

IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1996 89.6 92.3 83.9 93.2 84.7 88.1 92.4 65.9 91.4 11.6 95.5 74.0 71.4 94.6 

1997 90.8 94.0 92.5 94.5 91.5 91.5 94.1 75.9 93.1 29.6 97.2 80.2 75.6 96.3 

1998 92.7 95.9 97.5 95.4 95.4 94.9 95.8 84.8 95.2 47.1 98.2 86.5 80.7 97.9 

1999 95.0 97.5 98.9 96.3 97.4 97.1 97.7 90.8 97.3 68.6 98.7 91.8 89.1 99.1 

2000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2001 103.9 102.4 101.5 102.4 102.5 102.5 105.1 105.3 104.4 134.5 102.7 108.6 107.2 101.2 

2002 108.9 105.1 101.9 104.5 104.5 105.2 109.2 107.3 108.2 164.8 104.7 116.7 110.9 102.5 

2003 113.3 108.0 100.8 107.2 107.6 107.2 111.6 108.1 111.8 189.9 107.1 123.3 120.3 103.9 

2004 115.9 110.4 102.0 110.6 114.3 110.1 113.2 112.0 114.6 212.5 108.2 127.8 129.2 105.3 

2005 118.3 112.9 104.7 114.8 122.1 112.9 114.9 114.4 117.0 231.7 109.1 131.0 132.9 107.4 

2006 121.5 115.3 108.6 118.2 130.2 115.8 116.8 115.9 120.6 247.0 110.7 134.3 138.5 109.9 

2007 125.0 117.7 115.0 121.3 143.3 116.6 118.6 118.9 123.5 259.2 112.6 139.3 141.1 112.5 

2008 128.9 121.9 127.7 126.3 165.2 122.1 121.2 123.9 126.8 279.7 116.3 147.0 146.7 116.5 

2009 126.7 122.8 133.0 126.3 170.5 124.4 122.4 128.8 125.6 295.3 118.6 148.3 148.0 119.0 

2010 124.7 124.8 134.6 129.8 168.4 126.9 123.5 132.3 127.4 313.3 120.9 151.4 149.1 123.0 

2011 126.2 128.4 140.2 134.7 175.6 130.1 126.6 137.4 131.9 331.5 122.5 154.6 155.2 128.5 

Sursa: Eurostat (prc_hicp_aind) 
Notă: IE=Irlanda, IT=Italia, LT=Lituania, LU=Luxemburg, LV=Letonia, MT=Malta, NL=Olanda, PL=Polonia, PT=Portugalia, RO=România, 

SE=Suedia, SI=Slovenia, SK=Slovacia, UK=Marea Britanie.
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Tabelul A3.5 - Ratele medii anuale de schimb din Euro în cele mai importante monede europene  

Anr 

1 Euro =  

Leva 
bulgara 

Coroan
a ceha  

Coroan
a 

daneza 

Forint 
unguresc 

Lat 
leton 

Litas 
lituanian 

Coroana 
norvegian

a 

Zlot 
polon

ez 

Coroana 
suedeza 

Franc 
eleveti

an 

Lira 
sterlina 

1999 : 36.884 7.4355 252.77 0.6256 4.2641 8.3104 4.2274 8.5625 1.6003 0.65874 

2000 : 35.599 7.4538 260.04 0.5592 3.6952 8.1129 4.0082 8.8313 1.5579 0.60948 

2001 1.9482 34.068 7.4521 256.59 0.5601 3.5823 8.0484 3.6721 9.3012 1.5105 0.62187 

2002 1.9492 30.804 7.4305 242.96 0.581 3.4594 7.5086 3.8574 9.1528 1.467 0.62883 

2003 1.949 31.846 7.4307 253.62 0.6407 3.4527 8.0033 4.3996 9.08 1.5212 0.69199 

2004 1.9533 31.891 7.4399 251.66 0.6652 3.4529 8.3697 4.5268 9.0206 1.5438 0.67866 

2005 1.9558 29.782 7.4518 248.05 0.6962 3.4528 8.0092 4.023 9.3885 1.5483 0.6838 

2006 1.9558 28.342 7.4591 264.26 0.6962 3.4528 8.0472 3.8959 9.0404 1.5729 0.68173 

2007 1.9558 27.766 7.4506 251.35 0.7001 3.4528 8.0165 3.7837 9.4415 1.6427 0.68434 

2008 1.9558 24.946 7.456 251.51 0.7027 3.4528 8.2237 3.5121 10.87 1.5874 0.79628 

2009 1.9558 26.435 7.4462 280.33 0.7057 3.4528 8.7278 4.3276 10.252 1.51 0.89094 

2010 1.9558 25.284 7.4473 275.48 0.7087 3.4528 8.0043 3.9947 8.9655 1.3803 0.85784 

2011 1.9558 24.59 7.4506 279.37 0.7063 3.4528 7.7934 4.1206 8.912 1.2326 0.86788 

Sursa: Banca Centrală Europeană  
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Indicatori macroeconomici 
 

Tabelul A3.6 – Scenariul de creștere pentru PIB per capita 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa:  Creșterea PIB și a populației pentru perioada 2010-2030 utilizează prognozele Economist Intelligence 
Unit 

  Prognoza PIB pentru intervalul 2030-2040 se bazează pe datele OECD UE în care există ipoteza ca 
economia România să evolueze convergente 

 Creșterea populației pentru perioada 2030-2040 are ca sursă prognozele Eurostat (tps00002) 

 
 
  

An 
Rate de creștere PIB per capita 

Rata anuală 
(față de anul anterior) 

Creștere cumulată 
(2010=100) 

2010  100.00 

2011 3.74% 103.74 
2012 0.40% 104.16 
2013 1.80% 106.04 
2014 2.41% 108.59 
2015 3.01% 111.85 
2016 3.21% 115.44 
2017 3.71% 119.72 
2018 3.71% 124.16 
2019 3.71% 128.76 
2020 3.71% 133.54 

2021 3.92% 138.76 
2022 3.92% 144.20 
2023 3.92% 149.84 
2024 3.92% 155.71 
2025 3.92% 161.81 
2026 3.92% 168.14 
2027 3.92% 174.73 
2028 3.92% 181.57 
2029 3.92% 188.68 
2030 3.92% 196.07 

2031 3.86% 203.63 
2032 3.77% 211.30 
2033 3.68% 219.06 
2034 3.58% 226.91 
2035 3.49% 234.84 
2036 3.40% 242.84 
2037 3.31% 250.88 
2038 3.22% 258.97 
2039 3.13% 267.08 
2040 3.04% 275.21 
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A4. Valoarea Timpului  

Tabelul A4.1 - Valoarea timpului (€ pe oră de persoană oră/tonă oră, costurile factorilor), preţuri & valori 
pentru România în 2010  

Mod de transport Scopul deplasării Distanţa deplasării Călători 

Valoare 
în Euro/oră 
(pasageri) 

în Euro/tonă (marfă) 

P
as

ag
er

i 

Autovehicul/LGV 

Afaceri Toate 
Şofer 10.16 

Pasageri 10.16 

Naveta 
Distanţă mică 

Şofer 3.62 
Pasageri 3.62 

Distanţă mare 
Şofer 4.65 

Pasageri 4.65 

Altul, în afara serviciului 
Distanţă mică 

Şofer 3.03 
Pasageri 3.03 

Distanţă mare 
Şofer 3.90 

Pasageri 3.90 

Tren 

Afaceri Toate Pasageri 10.16 

Naveta 
Distanţă mică 

Pasageri 
3.62 

Distanţă mare 4.65 

Altul, în afara serviciului 
Distanţă mică 

Pasageri 
3.03 

Distanţă mare 3.90 

Autobuz 

Afaceri Toate Pasageri 8.15 

Naveta 
Distanţă mică 

Pasageri 
2.60 

Distanţă mare 3.34 

Altul, în afara serviciului 
Distanţă mică 

Pasageri 
2.18 

Distanţă mare 2.80 

Avion 

Afaceri Toate Pasageri 13.99 

Naveta 
Distanţă mică 

Pasageri 
5.40 

Distanţă mare 6.93 

Altul, în afara serviciului 
Distanţă mică 

Pasageri 
4.65 

Distanţă mare 5.81 

M
ăr

fu
ri Rutier 

Afaceri Toate - 

1.27 
Feroviar 0.52 
Aerian 1.27 

Navigabil 0.52 
Sursa: Valorile EU-25 din cadrul Livrabilului 5 HEATCO (Tabelele 4.6 – 4.8), valori şi preţuri pentru România, anul de 

bază 2010. 

Notă 1: Valorile pentru distanțe de parcurs mari vor fi utilizate în cadrul studiilor de strategie la nivel național, pe când 

cele pentru distanțe reduse vor fi utilizate în cadrul modelelor la nivel local. 

Notă 2: Anchetele privind preferințele declarate ale utilizatorilor, desfășurate de către AECOM în anul 2013 au 

evidențiat o valoare a timpului combinată pentru călătorii de afaceri și navetă de 7,57 Euro/oră (0,56 lei/minut) 

pentru toate modurile de transport și o VOT pentru deplasările cu alte scopuri de călătorie de 4,32 Euro/oră (0,32 

lei/minut) 

Notă 3: AECOM a efectuat o analiză independentă asupra VOT pentru marfă utilizând studiul “Valoarea timpului și 

fiabilității pentru transportul de pasageri și marfă în Olanda”, elaborat în anul 2012 de către Significance, 

Universitatea VU Amsterdam și compania John Bates Services pentru Ministerul Infrastructurii și Mediului din 

Olanda. VOT recomandată pentru transportul de marfă a fost actualizată la prețuri 2010 valabile pentru România. 

Rezultatele au arătat că VOT pentru marfă sunt 1,66, 0,88, 0,71, 0,56 EURO/tonă*oră pentru transportul rutier 

containerizat, rutier ne-containerizat, transportul feroviar containerizat și, respectiv, pentru transportul feroviar ne-

containerizat. Determinarea unei valori unice a VOT pentru marfă, corespondentă unui mod de transport, va 

depinde de ponderea mărfurilor containerizate care poate diferi în funcție de modul de transport. 
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Factori de creştere a valorii timpului (Anual) 

Creşterea anuală a valorii timpului va constitui 70% din creşterea PIB per capita. 

 

Tabelul A4.2 - Gradul de ocupare al vehiculului (număr mediu de persoane per vehicul) 

Tipul de vehicul Scop Grad de ocupare 

Autoturism 

Afaceri 1.5969 

Naveta 1.6548 

Altul, (personal) 1.8911 

Altul (vacanță) 1.8207 

LGV Toate 1 

HGV Toate 1 

Sursa: Ancheta AECOM (2012)  

 

Tabelul A4.3 - Scopul deplasării - Procentaj 

Mijlocul de 
transport 

Scopul deplasării  

Afaceri Navetă Altul (personal) Altul (vacanță)  

Motocicletă 13% 33% 44% 11% 

Autoturism 13% 33% 44% 11% 

LGV 6% 21% 71% 2% 

HGV 4% 20% 74% 2% 

Autobuz 36% 0% 25% 39% 

Tren 13% 33% 44% 11% 

Avion 13% 33% 44% 11% 

Sursa: Date anchete AECOM  (2012) 
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A5. Costuri de operare ale vehiculelor 

Vehicule rutiere – Costul de operare cu combustibilul 
Tabelul A5.1 - Valori parametri formule consum combustibil (pentru formulă a se vedea Secțiunea  
2.5.24) 

Categoria 
de vehicul 

Parametri de combustibil 

a b c d 

Benzină 

Autovehicul 0.964022581 0.04144803 -4.54163E-05 2.01346E-06 

LGV 1.556463336 0.06425332 -0.00074448 1.00552E-06 
Motorină 

Autovehicul 0.437094041 0.058616489 -0.00052488 4.12709E-06 

LGV 1.045268333 0.057901415 -0.000432895 8.02520E-06 

OGV 1 1.477368474 0.245615208 -0.003572413 3.06380E-05 

OGV 2 3.390702946 0.394379054 -0.004642285 3.59224E-05 

PSV 4.115603124 0.306464813 -0.00420643 3.65263E-05 

Sursa: WebTAG, Subcapitolul 3.5.6, (Tabel 10) 

 

Tabelul A5.2 - Costuri combustibil (€ pe litru, preţuri de piaţă & costurile factorilor) preţuri & valori pentru 
România în 2010  

Combustibil 

Preţuri de 
piaţă 

Costurile factorilor 

Cost cu 
taxare 

indirectă 
�� 

Costul 
resurselor 

 
�®� 

Taxa 
combustibil 

 
�¯� 

TVA 
 
 

�¥� = �� − ��
�Å − ±¶¸¶	Ê¬	� 

Costuri totale ale 
factorilor 

 
�¦� 	= 	 �®� 	+	�¯� 

Benzină 1.063433 0.522038 0.335569 0.205826 0.857607 

Motorină 1.032038 0.551462 0.280827 0.199749 0.832289 

Sursa: Buletin săptămânal al CE cu privire la carburanţi, media pe 2010 

 

Tabelul A5.3 - Creşterea preţului costurilor de combustibil 

Anul 

Rata de creştere anuală 

Benzină Motorină 

Resurse Taxa 
combustibil/TVA 

Resurse Taxa combustibil 
/TVA 

2010 – 2030  2.040% ca IPC 2.372% ca IPC 

2031 + 0.195% 0.195% 0.195% 0.195% 

Sursa: WebTAG, Subcapitolul 3.5.6, Creşterea resurselor (2010-2030) calculată pe baza valorilor din WebTAG, 

Subcapitolul 3.5.6, Tabelul 11a.  
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Vehicule rutiere - Costul de operare a vehiculelor exclusiv combustibilul  
Tabelul A5.4 - VOC pentru resurse exceptând combustibilul (€ct/km, costurile factorilor) preţuri & 
valori pentru România în 2010 (vezi subcapitolul 2.5.24 pentru formulă). 

Categorie de vehicul 
Parametri exceptând combustibilul 

e f 

Autovehicul (Afaceri) 1.772 48.521 

Autovehicul (Altele) 1.373 : 

LGV (Afaceri) 2.574 16.815 

LGV (Altele) 2.574 : 

OGV1 2.396 94.160 

OGV2 4.662 181.499 

PSV 10.872 247.893 

Sursa: WebTAG, Subcapitolul 3.5.6, (Tabelul 15) 

 

Tabelul A5.5 - Rata de creştere a costurilor exceptând combustibilul 

Anul Rata de creştere anuală 

2010 – 2030 0% 

2031 + 0% 

Sursa: WebTAG, Subcapitolul 3.5.6 

 

Tabelul A5.6 - Rata creşterii costurilor de operare a vehiculelor: Modificarea ratei de consum a 
combustibilului (anual în perioada indicată) 

Perioada 
Autoturism - 

benzina 
Autoturism 
- motorina 

Autobuz 
LGV - 

Benzina 
LGV - 

Motorina 
HGV 

2010-2015 -2.09% -1.71% 0.00% -0.66% -2.07% 0.00% 

2016-2020 -3.72% -2.22% 0.00% -1.38% -2.34% 0.00% 

2021-2025 -3.63% -2.62% 0.00% -3.07% -2.19% 0.00% 

2026-2030 -2.10% -2.10% 0.00% -2.95% -1.30% 0.00% 

2031-2035 -0.74% 0.96% 0.00% -0.86% 0.57% 0.00% 

 

 
 
 
  



AECOM                              Volumul 2, Partea C – Ghid pentru Elaborarea Analizei Cost Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc 98 

 

Costuri de operare ale vehiculelor pentru alte moduri de transport în afară de modul rutier  - 

transport de pasageri 
Tabelul A5.7 – Costuri de operare feroviare pe tipuri de material rulant și categorii de trenuri 
(Euro/tren*km, costuri de producție), valori și prețuri pentru România, anul de referință 2010 

Tipul materialului rulant  Regio InterRegio InterCity 

Locomotive Diesel + Vagoane 7.68 11.91 13.77 

Locomotive Electrice + Vagoane 6.27 8.84 10.25 

DMU* noi 6.42 6.83 6.83 

EMU* noi 5.69 6.21 6.21 

Alte DMU 5.43 5.43 5.43 

Alte EMU 5.69 5.69 5.69 

Sursa: CFR Călători 

 

Costuri de operare ale vehiculelor pentru alte moduri de transport în afară de modul rutier  - 

transport de marfă 

Tabelul A5.8 – Costuri de operare pentru transport feroviar și fluvial pe categorii de mărfuri 
(EURO/TEU*km, Euro/tone*km, costuri de producție), valori și prețuri pentru România, anul de 
referință 2010 

Mod 

Mărfuri 
containerizate 

(€ pe TEU*km) 

Mărfuri 
necontainerizate 

(€ pe tonă*km) 

Căi ferate 0.617 0.105 

Căi navigabile 0.392 0.067 

Sursă: Estimările Consultantului pe baza ipotezelor privind costului de cală a mărfii și o marjă de profitabilitate de 
5% 
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A6. Accidente 

Tabelul A6.1 - Rata medie a accidentelor în România pentru perioada 2007-2011 

Tip rețea 
Rata accidentelor 

soldate cu răniți (PIA) Unitate 

Rutieră    

A  rutieră 0.0406 

Accidente pe mil vehicul km  

DN Rural 0.1325 

DN Urban 1.7490 

DJ Rural 0.2944 

DJ Urban 7.3509 

Local 0.9008 

Feroviară   

Legate de trafic 0.1074 Accidente pe mil tren km 

La trecerile la nivel 0.0148 Accidente pe trecere la nivel 

Legate de rețea 0.0175 Accidente pe km de rețea feroviară 

Căi navigabile interioare   

Ansamblul rețelei 12.5626 Accidente pe mil km navă 

Aeriană   

Întreaga rețea 0.0000 Accidente pe mil km aeronavă 

Notă: Datele pentru transportul naval corespund anului 2011 

Notă: Factorii de descreștere pentru transportul rutier au fost stabiliți la valoarea 1, deoarece nu sunt date disponibile 

pentru determinarea unor trenduri de evoluție pe termen lung. 
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Tabelul A6.2 - Numărul mediu de victime per accident în România pentru intervalul 2007-2011  

Tip rețea Numărul victimelor per accident 

Rutieră Fatale Grave  Minore 

   
 

A  rutieră 0.1495 0.3551 1.0000 

DN Rural 0.1726 0.4841 1.1296 

DN Urban 0.1342 0.4081 0.9068 

DJ Rural 0.1390 0.4161 1.0204 

DJ Urban 0.0812 0.3466 0.8482 

Local 0.0624 0.3431 0.8428 

Feroviară    

Legate de trafic 0.0780 0.2537 0.0000 

La trecerile la nivel 0.3917 0.5355 0.0000 

Legate de rețea 0.4865 0.5010 0.0000 

Navală    

Întreaga rețea 0.0727 0.1636 0.0545 

Aeriană    

Întreaga rețea 0.0000 0.0000 0.0000 

Notă: Factorii de descreștere pentru transportul rutier au fost stabiliți la valoarea 1, deoarece nu sunt date disponibile 

pentru determinarea unor trenduri de evoluție pe termen lung. 

 

  



AECOM                              Volumul 2, Partea C – Ghid pentru Elaborarea Analizei Cost Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc 101 

 

 

Tabelul A6.3 - Factori (β) de reducere a accidentelor  

Factorii β prezintă reducerea anuală a ratelor accidentelor și victimelor 

e�	����
o�
	��	îo	o�			� = e�	����
o�
	��	îo	o�		h × Ë�ÌÍs� 

Tipul reţelei 
Factor de reducere a ratei anuale a accidentelor  

(factor β) 

Drum  

Autostradă 1.0000 

DN Rural 1.0000 

DN Urban 1.0000 

DJ Rural 1.0000 

DJ Urban 1.0000 

Local 1.0000 

Feroviară  

Legate de trafic 1.0000 

Legate de trecerile la nivel 1.0000 

Legate de rețea 1.0000 

Navală   

Întreaga rețea 1.0000 

Aeriană  

Întreaga rețea 1.0000 
Sursa: Sursa: CESTRIN (pentru rutier), EUROSTAT (pentru feroviar), RORIS și EUROSTAT (pentru naval), 

EUROSTAT (pentru aerian)  

Nota: Datele rutiere nu includ accidente cu răniri ușoare 

Nota: Factorul de reducere pentru transport naval stability la 1 deoarece sunt disponibile doar date din 2011 y.  

Note: Factorul de reducere pentru transport aerian stability la 1 deoarece rata inițială a accidentelor este 0 
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Tabelul A6.4 - Factori (β) de reducere a numărului de victime 

Factorii β prezintă reducerea anuală a ratelor accidentelor și victimelor 

`����g
	�
�	����
o�	îo	o�		� = `����g
	�
�	����
o�	îo	o�		h × Ë�ÌÍs� 

Tip rețea 
Numărul victimelor înregistrate anual per factor de reducere a 

accidentelor 
(factor β)  

 Fatale Grave  Minore 

Rutieră       

Autostradă 1.0000 1.0000 1.0000 

DN Rural 1.0000 1.0000 1.0000 

DN Urban 1.0000 1.0000 1.0000 

DJ Rural 1.0000 1.0000 1.0000 

DJ Urban 1.0000 1.0000 1.0000 

Local 1.0000 1.0000 1.0000 

Feroviară       

Legate de trafic 1.0000 1.0000 1.0000 

La trecerile la nivel 1.0000 1.0000 1.0000 

Legate de rețea 1.0000 1.0000 1.0000 

Navală       

Întreaga rețea 1.0000 1.0000 1.0000 

Aeriană       

Întreaga rețea 1.0000 1.0000 1.0000 

Sursa: CESTRIN (pentru rutier), EUROSTAT (pentru feroviar), RORIS și EUROSTAT (pentru naval), EUROSTAT 

(pentru aerian) 

Nota: Accidentele legate de traficul feroviar nu par să urmeze un tipar consecvent și astfel, factorul de 
reducere este stabilit la 1. 

Tabelul A6.5 - Valoarea accidentelor evitate (€ per accident evitat, costurile factorilor) preţuri & valori 
pentru România în 2010 

Cost per accident 

Fatalitate 635,972 

Răniri grave 87,963 

Răniri minore  7,114 

Sursa: Valori furnizate de Germania prin HEATCO Livrabilul 5 (Tabelul 5.2), valori şi preţuri pentru România în 2010  

 

Valoarea factorilor de creştere a numărului de accidente   

Creşterea anuală cu privire la valoarea costurilor accidentelor va fi 100% din creşterea PIB per capita  
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A7. Zgomot 

 

Tabelul A7.1 - Costurile cu zgomotul (Euro cent/veh*km, costurile factorilor) valori & preţuri pentru 
România în 2010  

Tipul vehiculului Perioada din zi 
Tipul reţelei 

Urban  Suburban Rural  

Autoturism 
Zi 0.35 0.05 0.005 

Noapte 0.63 0.10 0.01 

Motocicletă 
Zi 0.70 0.11 0.01 

Noapte 1.27 0.20 0.02 

Autobuz 
Zi 1.74 0.27 0.03 

Noapte 3.17 0.50 0.06 

VTMU 
Zi 1.74 0.27 0.03 

Noapte 3.17 0.50 0.06 

VTMG 
Zi 3.20 0.50 0.06 

Noapte 5.83 0.91 0.10 

Tren transport 
pasageri 

Zi 10.78 9.40 1.17 

Noapte 35.56 15.68 1.96 

Tren transport 
marfă 

Zi 19.12 18.26 2.28 

Noapte 78.00 30.87 3.85 

Sursa: Valorile EU-15 din Manualul pentru estimarea costurilor externe în sectorul transporturilor, 2008 ca parte a 

studiului de IMPACT (Tabelul 22), valori şi preţuri pentru România în 2010 

 

Valoarea factorilor de cost pentru zgomot (Anuală) 

Creşterea anuală a valorii factorilor de cost pentru zgomot va fi 100% din creşterea PIB per capita.  
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A8. Calitatea aerului la nivel local 

 

Tabelul A8.1 - Costuri privind poluarea la nivel local (€/tone emise, costurile factorilor) preţuri & valori 
pentru România în 2010  

Tipul emisiilor 
Rutier, feroviar, naval și aerian 

Maritim Urban 
Metropolitan 

Urban Rural  

SO2 3,994 3,994 

NOx 4,393 998 

COA 799 599 

PM2.5 (evacuare) 58,309 18,771 58,309 11,183 

PM10  

fără evacuare la 
sursă  

23,364 7,588 5,991 : 

generare 
electrică 

6,590 5,192 : : 

Sursa: Valori pentru România din Manualul pentru estimarea costurilor externe în sectorul transporturilor, 2008 ca parte 

a studiului de IMPACT (Tabelele 13-14), valori şi preţuri pentru 2010 

 

Note: 

Urban, metropolitan: oraşe cu peste 0.5 milioane de locuitori 

Urban: oraşe mici sau mijlocii cu până  la  0.5 milioane de locuitori  

Valori pentru domeniul maritime sunt valabile pentru pentru Marea Mediterană 

 

Valoarea factorilor de cost pentru calitatea aerului (Anuală) 

Creşterea anuală a valorii factorilor de cost pentru calitatea aerului va fi 100% din creşterea PIB per capita.  
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Tabelul A8.2 - Costuri privind poluarea aerului la nivel local (costurile factorilor) preţuri & valori pentru 
România în 2010  

Tipul vehiculului 

Costul poluării aerului pe plan local  

Unitate 
Metropolitan Urban 

Non-urban 

Interurban Autostradă 

Pasageri      

Rutier Auturism 0.99 0.82 0.41 0.04 €/veh*km 

 Autobuz 4.08 3.29 2.24 0.21 €/veh*km 

Feroviar 
Electric  Tren 0.00  0.00 

€/tren*km 
Diesel Tren 76.65  62.39 

Aerian 

<500km 0.67 

€/avion*km 
(€/ zbor) 

500 – 1000km 0.44 

1000 – 1500km 0.31 

1500 – 2000km 0.29 

>2000km 0.30 

Mărfuri      

Rutier 
LGV 1.62 1.08 0.68 0.83 €/veh*km 

HGV 7.18 4.90 3.41 3.20  

Feroviar 
Electric Tren   0.00 

€/tren*km 
Diesel Tren   211.90 

Naval (cai 
navigabile 
interioare) 

Navă transport naval 
intern 

214.27 €/navă*km 

Sursa: TREMOVE 2010 Date emisii pentru România, Date cost din Costul poluării locale din tabelul de mai sus 

Notă: 90% din lungimea totală a rețelei de autostrăzi este considerata a fi în exteriorul zonelor construite 
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A9. Emisiile de gaze cu efect de seră  

Tabelul A9.1 - Potenţial de încălzire globală 

Gaze cu efect de seră Tone de CO2 echivalent pentru o tonă de gaze cu efect de seră emise 

CH4 23 

N2O 296 

Sursa: Manualul pentru estimarea costurilor externe în sectorul transporturilor, 2008 ca parte a studiului de IMPACT 

(Măsuri de internalizare şi politici aplicate pentru toate costurile externe în transporturi).  

Tabelul A9.3 - Anticiparea costurilor aferente emisiilor de CO2 echivalent per 1000kg (cost factor) UE 
27 – în prețurile și valorile anului 2010, 

Anul emisiei 
Preţ € per 1000kg CO2 emis 

Redus Mediu Ridicat 

2010 20.56 33.41 80.95 

2020 25.70 41.12 104.08 

2030 33.41 51.40 132.35 

2040 46.26 70.67 168.33 

2050 65.53 106.65 213.30 

Sursa: Manualul pentru estimarea costurilor externe în sectorul transporturilor, 2008 ca parte a studiului de  IMPACT 

(Măsuri de internalizare şi politici aplicate pentru toate costurile externe în transporturi). 

Tabelul A9.3 - Ratele pentru emisiile cu efect de seră (kgr litru CO2 consumat) 

An Benzină Diesel 

2010 2.2317 2.5339 

2011 2.2128 2.5387 

2012 2.2013 2.5255 

2013 2.1898 2.5123 

2014 2.1670 2.4981 

2015 2.1441 2.4840 

2016 2.1213 2.4699 

2017 2.0985 2.4558 

2018 2.0757 2.4416 

2019 2.0528 2.4275 

2020+ 2.0300 2.4134 

Sursă: WebTAG, Volumul 3.3.5, (Tabelul 1) 
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Tabelul A9.4 - Costuri aferente Emisiilor de Gaze cu efect de Seră (costurile factorilor, €/vkm) preţuri & 
valori pentru România în 2010  

Tipul de vehicul 

Costurile emisiilor de gaze cu efect de seră 

Unitate 
Metropolitan Urban 

Non-urban 

Interurban Autostradă 

Pasageri      

Rutier Autoturism 0.71 0.72 0.49 0.49 €/kmv 

 Autobuz 1.86 1.86 1.42 1.37  

Feroviar 
Electric  23.91  15.57  

€/km tren 
Diesel  13.23  17.92  

Aerian 

<500km 0.71 

€/km avion 

500 – 1000km 0.53 

1000 – 1500km 0.40 

1500 – 2000km 0.38 

>2000km 0.40 

Mărfuri      

Rutier LGV 0.87 0.87 0.60 0.72 €/kmv 

 HGV 2.17 2.18 1.69 1.61  

Feroviar 
Electric Tren   36.62 

€/km tren 
Diesel Trenă   61.45 

Naval 
intern 

Navă  68.43 €/km navă  

Sursa:TREMOVE 2010 – Date emisii pentru Romania, Datele de cost din Potențialul de Încălzire Globală  și Prognoza 

costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră din tablele de mai sus 
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A10. Durata de viaţă a activelor de drumuri și căi ferate și costuri unitare de referință 

Durata de viață a activelor 

Tabelul A10.1 - Durata de viaţă în ani în funcţie de modalitatea de transport şi de grupurile de 
componente (Drum şi cale ferată) 

Modalitate Grupuri de componente Minim Mediu Maxim 

G
en

er
al

ă Poduri 50 75 100 

Tuneluri 50 75 100 

Teren Infinit Infinit Infinit 

D
ru

m
 

Strat de bază 30 45 60 

Strat de uzură 10 20 30 

Instalaţii de mediu 10 20 30 

Drenaj 50 75 100 

Ziduri de sprijin 50 75 100 

C
al

e 
fe

ra
tă

 

Substructuri 40 60 80 

Linii ferate 20 30 40 

Echipament tehnic 10 20 30 

Reţea electrică 20 30 40 

Instalaţii de mediu 10 30 50 

Sursa: Livrabilul 5 HEATCO  

Notă: Recomandăm utilizarea în cadrul ACB a valorilor medii. 
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Costuri unitare de construcție 
Tabelul A10.2 – Costuri unitare pe moduri (în valori și prețuri 2010) 

Mod Descriere lucrări Categorie lucrări 
Unitate 

de 
măsură 

Cost unitar 

Drumuri 

Autostradă 2x2 benzi 

șes construcție km 3,802,000a 

deal construcție km 4,980,000a 

munte construcție km 5,992,000a 

DN clasa III (2 benzi 7/10m)  
construcție km 1,271,800b 

reabilitare km 746,700b 

Poduri 
Grinzi 

prefabricate 

cu L = 12-24m și fundații directe 
(SCOST-13)  

construcție m2 1,277c 

cu L = 24-40m și fundații directe 
(SCOST-14)  

construcție m2 1,087c 

cu L = 12-24m și fundații directe 
(SCOST-15)  

construcție m2 1,127c 

cu L = 24-40m și fundații directe 
(SCOST-16)  

construcție m2 1,038c 

Tuneluri 
Tunel rutier cu două benzi (SCOST-19)  construcție m 19,000d 

Tunel rutier cu două benzi + bandă de urgență 
(SCOST-20)  

construcție m 27,500d 

Cale ferată 
Reabilitare la 160km/h  reabilitare km 2,180,000e 

RK linie dublă electrificată  reabilitare km 1,190,000e 

Porturi 

Cheu maritim 
vertical 

realizat la 
-13.5 m) 

construcție 

m 21,450 

Cheu maritim pereat m 8,861 

Punct de trecere cu bacul  
pe 

locație 
551,845f 

Aeroporturi 
Pistă PCN65  

construcție 
pe    

100 m 

391,071g 

Pistă PCN100  557,500g 

Sursa: Drumuri, poduri și tunele: CNADNR; cale ferată, porturi și aeroporturi: Ministerul Transporturilor 

Note: 

Aceste valori unitare reprezintă costurile maxime; este probabil ca ofertele de preț din cadrul licitațiilor de execuție de 

lucrări să fie mai mici. 

a: nu sunt incluse: lucrări de poduri, pasaje, viaducte, podețe, lucrări de consolidare a terenului de fundare, de 
stabilizare a versanților și taluzurilor, lucrări hidrotehnice, tuneluri, noduri rutiere și intersectii denivelate, restabiliri de 
legături rutiere, alte dotări ale drumului (iluminat, panouri antiorbire, parcări, centre de întreținere etc.), lucrări pentru 
protecția mediului, monitorizarea și telefonizarea; 

b: nu sunt incluse: lucrări de poduri, pasaje, viaducte, podețe, lucrări de consolidare a terenului de fundare, de 
stabilizare a versanților şi taluzurilor, lucrări hidrotehnice, tuneluri, intersecții la nivel sau denivelate, alte dotări ale 
drumului (iluminat, parcări, centre de întreținere etc.); 
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c: nu sunt incluse: lucrările de rampe, lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versanților și 
taluzurilor, lucrări hidrotehnice, mutări, protejari de instalații, alte dotări (iluminat, telefonie etc.); 

d: nu sunt incluse: portalurile și instalarea șantierului, refugii sau nișe, accese, puturi de ventilatie, galerie de evacuare 
în caz de incendii, accidente etc., echipamente; 

e: nu sunt incluse: lucrări de artă (viaducte, poduri, podeţe, tunele, pasaje etc.), lucrări de consolidare, stabilizare 
versanţi şi taluze, lucrări hidrotehnice şi apărări, aparate de cale, instalaţii şi echipamente provizorii, utilaje tehnologice, 
drumuri tehnologice, alte dotări; 

f: nu sunt incluse: lucrările de canalizare pluvială sau drenaje ape subterane, lucrări de consolidare teren de fundare, 
lucrări hidrotehnice, lucrări la banda de siguranță a pistei, alte dotări ale pistei de decolare-aterizare (iluminat, balizaj, 
marcaje si inscripționări, etc.); 

g: nu sunt incluse: lucrările de canalizare pluvială sau drenaje ape subterane, lucrări de consolidare teren de fundare, 
lucrări hidrotehnice, lucrări la banda de siguranță a pistei, alte dotări ale pistei de decolare-aterizare (iluminat, balizaj, 
marcaje și inscripționări, etc.). 

 

Alte elemente de cost 

Următoarele valori unitare maxime sunt stabilite pentru componente ale Devizului General: 

a. Proiectare și inginerie:   3,0 % din investiția de bază  

b. Supervizare:    1,0 % din investiția de bază 

c. Asistență tehnică:    1,5 % din investiția de bază 

d.Organizarea de șantier:   2,5 din investiția de bază 

e. Diverse și neprevăzute:  10 % din investiția de bază 
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Tabelul A10.3 – Corespondența categoriilor de costuri între HG 28/2008 și Tabelul H.1 UE 

 

Categorii de costuri din cadrul aplicațiilor de finanțare UE (conform Tabelului H.1) 
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1.1. Obţinerea terenului  100%           
1.2. Amenajarea terenului   6% 6% 76% 13%       
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea la starea iniţială   6% 6% 76% 13%       

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului   6% 6% 76% 13%       

3.1. Studii teren 100%            
3.2. Taxe pentru oţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii 100%            
3.3. Proiectare şi inginerie 100%            
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 100%            
3.5. Consultanță           5% 95% 
3.6. Asistenţă tehnică          100%   
4.1. Construcţii şi instalaţii   6% 6% 76% 13%       
4.2. Montaj utilaj tehnologic       100%      
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale cu montaj       100%      
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de 
transport       100%      
4.5. Dotări       100%      
4.6. Active necorporale       100%      

5.1.1. Lucrări de construcţii   6% 6% 76% 13%       
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   5% 5% 72% 12%     5%  

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul 
creditului             
5.3. Cheltuieli diverse        100%     
6.1. Pregătirea personalului de exploatare             
6.2. Pregătirea personalului de exploatare             

4.3.9 Note: 5.2, 6.1 și 6.2 nu au o valoare corespondentă în categoriile de cost incluse în Tabelul H.1. 
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Manualul utilizatorului va fi livrat împreună cu ultima versiune a instrumentului software de simulare a ACB. 

 

  

Anexa B – Manualul utilizatorului pentru instrumentul software 
de simulare a ACB 
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Această anexă conţine Secţiunea E, cu referire la Analiza Cost-Beneficiu şi Secţiunea H, cu referire la 
Planul de Finaţare din Anexa XXI, privind Solicitarea de Confirmare a Asistenţei pentru Proiectele Majore de 
la Articolul 39 până la 41 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006 referitor la Investiţii în Infrastructură din 
Regulamentul Comisiei Nr. 1828/2006 privind Stabilirea regulilor de implementare, din Regulamentul 
Consiliului (CE) Nr. 1083/2006, în care se stabilesc prevederile generale privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul European Social şi Fondul de Coeziune din Regulamentul (CE) Nr. 
1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Anexa D - Analiza Cost-Beneficiu 

 

Această secţiune va fi realizată în baza Ghidului privind metodologia de efectuare a analizei cost-beneficiu a 
proiectelor majore. În completarea elementelor ce vor fi prezentate pe scurt, documentul complet despre 
analiza cost-beneficiu va fi furnizat în sprijinul acestei aplicaţii ca Anexa II.  

D1. Analiza financiară 

Elementele cheie din analiza financiară din cadrul ACB vor fi prezentate, pe scurt, după cum urmează.  

D.1.1. Scurtă prezentare a metodologiei şi a estimărilor efectuate  

SPAŢIU REZERVAT TEXTULUI 

D.1.2. Elemente principale şi parametri utilizaţi în ACB pentru analiza financiară  

Elemente principale şi parametri Valoarea 
Neactualizată 

Valoarea 
Actualizată  

(Valoarea Netă 
Actualizată) 

1 Perioada de referinţă (ani)  

2 Rata de actualizare 
financiară (%)1 

 

3 
Costul total de investiţii cu excepţia 
diverselor şi neprevăzutelor (în Euro, 
neactualizat)2 

 
 

4 Costul total de investiţii (în Euro, 
neactualizat) 

  

5 Valoarea reziduală (în Euro, 
neactualizată) 

  

6 Valoarea reziduală (în Euro, 
actualizată) 

  

7 Venituri (în Euro, actualizate)   

                                                           
1 Se specifică dacă rata este cea reală sau nominală. Atunci când analiza financiară se efectuează în preţuri constante, se va utiliza rata 

de actualizare financiară reală. Atunci când analiza se efectuează în preţuri curente, se va utiliza rata de actualizare nominală. 
2 Aici, costul de investiţii va exclude diversele şi neprevăzutele, conform lucrării clarificatoare nr. 4. 

Anexa C – Formular de cerere de finanțare pentru obținerea 
de finanțare din partea UE 
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8 Costuri de operare (în Euro, 
actualizate) 

  

 Calcularea diferenţelor de 
finanţare3 

  

9 
Venitul net = venituri – costuri de 
operare + valoarea reziduală (în 
Euro, actualizată) = (7) – (8) + (6) 

 
 

10 
Costul de investiţii – venitul net (în 
Euro, actualizat) = (4) – (9) 
(Articol 55(2))  

 
 

11 Rata diferenţelor de finanţare (%) =  
(10) / (4) 

 

Atunci când TVA-ul este recuperabil, costul şi veniturile vor fi calculate pe baza sumelor 
fără TVA.  

D.1.3. Rezultatele principale ale analizei financiare  

  Fără sprijinul Uniunii Europene 
(RRF/C) 

A 

Cu sprijinul Uniunii Europene 
(RRF/K) 

B4 
1. Rata rentabilităţii 
financiare  

(%)  RRF/C  RRF/K 

2. Valoarea Netă 
Actualizată 

(euro)  VANF/C  VANF/K 

D.1.4. Venituri generate pe durata proiectului  

În cazul în care se preconizează că proiectul va produce venituri prin intermediul tarifelor 
sau al taxelor suportate de către utilizatori, rugăm să se ofere detalii despre aceste taxe 
(tipul şi nivelul taxelor, principiul sau legislaţia Uniunii în baza căreia au fost stabilite 
taxele).  

(a) Taxele includ costurile operaţionale şi deprecierea proiectului?  

SPAŢIU REZERVAT TEXTULUI 

 (b) Taxele diferă în funcţie de diverşii utilizatori ai infrastructurii?  

SPAŢIU REZERVAT TEXTULUI 

(c) Sunt taxele proporţionale  

i) Cu gradul de utilizare a proiectului/consumului real?  

SPAŢIU REZERVAT TEXTULUI 

ii) Cu nivelul de poluare generată de către utilizatori?  

SPAŢIU REZERVAT TEXTULUI 
                                                           
3 Acest aspect nu se aplică: 1) pentru proiectele care se supun regulilor privind ajutorul de Stat, la care se face referire în Articolul 107 

din Tratat (a se vedea punctul G.1), potrivit Articolului 55(6) din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006 şi 2) în cazul în care costurile 
de operare sunt mai mari decât veniturile, proiectul nu este considerat ca fiind generator de venituri, potrivit Articolului 55 din 
Rgulamentul (CE) Nr. 1083/2006, situaţie în care, se ignoră punctele 9 şi 10, iar diferenţele de finanţare se stabilesc la 100%.     

4 Pentru calcularea profitabilităţii proiectului fără ("/C") şi cu ("/K") sprijinul Uniunii, se face trimitere la ghidul furnizat de Comisie, 
în concordanţă cu Articolul 40 din  Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. 



AECOM                              Volumul 2, Partea C – Ghid pentru Elaborarea Analizei Cost Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc 115 

 

 Cum vor putea fi suportate costurile de operare şi de menţinere, în situaţia în care 
nu se propun tarife sau taxe?  

SPAŢIU REZERVAT TEXTULUI 

D2. Analiza socio-economică  

D.2.1. A se furniza o scurtă descriere a metodologiei (estimări cheie efectuate în 
aprecierea costurilor şi beneficiilor) şi a principalelor concluzii în urma analizei socio-
economice:  

SPAŢIU REZERVAT TEXTULUI 

D.2.2. A se oferi detalii privind principalele costuri şi beneficii, împreună cu valorile 
acestora, identificate în cadrul analizei: 

Beneficiu  
Valoarea  Uni tară  

(unde se aplică)  

Valoarea  tota lă  

(în Euro, 
actualizată) 

% din totalul  de 
benefic i i   

    

W W W W 

Cost  
Valoarea  Uni tară  

(unde se aplică)  

Valoarea  tota lă  

(în Euro, 
actualizată) 

% din totalul  
costuri lor  

    

W W W W 

D.2.3. Indicatorii principali ai analizei economice  

Principalii indicatori şi parametri Valori 

1. Rata de actualizare socială (%)  
2. Rata rentabilităţii economice (%)  
3. Valoarea economică netă actualizată (în Euro)  

4. Raport cost-beneficiu  

D.2.4. Efectele proiectului asupra locurilor de muncă 

A se indica numărul locurilor de muncă ce vor fi întemeiate (exprimat în număr de locuri 
de muncă cu normă întreagă (FTE)).  

Numărul locurilor de muncă direct întemeiate 
Nr. (FTE) 

(A) 

Durata medie a acestor locuri de 
muncă (luni)5  

(B) 

1. În timpul etapei de implementare     

2. În timpul etapei operaţionale   

[NB: Locurile de muncă indirecte întemeiate sau pierdute nu sunt căutate pentru investiţii 
publice în infrastructură.] 

                                                           
5 În cazul locurilor de muncă permanente, în locul duratei exprimate în luni, se va scrie „permanent”. 
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D.2.5. Identificarea principalelor beneficii şi costuri considerate necuantificabile / 
nevaloroase: 

SPAŢIU REZERVAT TEXTULUI 

D3. Analiza de risc şi analiza de senzitivitate  

D.3.1. Scurtă descriere a metodologiei şi rezultatele prezentate pe scurt  

SPAŢIU REZERVAT TEXTULUI 

D.3.2. Analiza de senzitivitate  

A se menţiona procentajul modificărilor efectuate asupra variabilelor testate:   

A se prezinta efectele estimative asupra rezultatelor indicilor de performanţă financiară şi 
economică.  

Variabile 
testate 

Variaţia ratei 
rentabilităţii 
financiare 

Variaţia valorii financiare 
nete actualizate 

Variaţia ratei rentabilităţii 
economice 

Variaţia valorii economice 
nete actualizate 

     
     

Care dintre variabile au fost identificate ca fiind variabile critice? Se menţionează care a 
fost criteriul aplicat.  

SPAŢIU REZERVAT TEXTULUI 

Care dintre variabilele critice sunt valori comutative?  

SPAŢIU REZERVAT TEXTULUI 

D.3.3. Analiza de risc  

A se prezenta distribuţiile de probabilitate estimative ale indicilor de performanţă 
financiară şi economică din cadrul proiectului. A se furniza informaţii statistice relevante 
(valori preconizate, deviaţia standard).  

SPAŢIU REZERVAT TEXTULUI 

Anexa E - Planul  De Finanţare  

Valoarea deciziei, precum şi alte informaţii financiare din cadrul acestei secţiuni vor 
corespunde bazei pentru rata de cofinanţare (costurile totale sau publice) a axei 
prioritare. În situaţia în care cheltuielile private nu sunt eligibile pentru finanţare în cadrul 
axei prioritare, acestea vor fi excluse din rândul costurilor eligibile; când acestea sunt 
eligible, atunci vor putea fi incluse.  
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E1. Defalcarea costurilor  

 
Euro COSTURILE TOTALE 

ALE PROIECTULUI 
(A) 

COSTURI 
NEELIGIBILE

(1) 
(B) 

COSTURI 
ELIGIBILE 

(C)=(A)-(B) 
1 Taxe de planificare/proiectare     
2 Achiziţionare de terenuri    
3 Construcţii civile şi alte construcţii     
4 Aparatură şi utilaje    
5 Diverse şi neprevăzute(2)    
6 Ajustări de preţuri (dacă este cazul)(3)    
7 Asistenţă tehnică    
8 Publicitate    
9 Supervizare în timpul implementării 

lucrărilor 
   

10 Sub-TOTAL    
11 (TVA(4))    
12 TOTAL (5)   
______________________________________________ 

(1) Costurile neeligibile cuprind (i) cheltuielile din afara perioadei de eligibilitate, (ii) cheltuielile 
neeligibile potrivit regulamentelor naţionale (Articolul 56(4) din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006), 
(iii) alte cheltuieli care nu au fost prezentate pentru cofinanţare. NB: Data de începere a perioadei 
de elegibilitate pentru cheltuieli coincide cu data la care Comisia primeşte draft-ul programului 
operaţional sau cu data de 1 ianuarie 2007, oricare dintre aceste zile este prima.    

(2) Costul pentru diverse şi neprevăzute nu va depăşi un procent de 10% din totalul costului net de 
investiţii pentru diverse şi neprevăzute. Aceste diverse şi neprevăzute pot fi incluse în costurile 
eligibile totale utilizate în calcularea contribuţiilor planificate din cadrul fondurilor – Secţiunea H2. 

(3) O ajustare a preţurilor poate fi inclusă, atunci când este relevantă, pentru a se acoperi inflaţia 
preconizată, atunci când valorile costurilor eligibile sunt exprimate în preţuri constante. 

(4) În situaţiile în care se ia în calcul TVA-ul, se vor specifica motivele pentru aceasta. 
(5) Costul total trebuie să includă toate costurile asumate pentru proiect, de la planificare până la 

supervizare, şi trebuie să includă TVA chiar şi în cazul în care TVA-ul este considerat nexigibil.   
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E2. Totalul resurselor planificate şi totalul contribuţiilor planificate din partea Fondurilor  

5 Rata diferenţelor de finanţare a fost prezentată în Secţiunea E.1. Aceasta va fi 
aplicată pentru costurile eligibile pentru calcularea „valorii la care se aplică rata de 
cofinanţare pentru axa prioritară” (Articolul 41(2) din Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 
1083/2006). Aceasta se înmulţeşte apoi cu rata de cofinanţare a axei prioritare, în 
vederea determinării contribuţiei Uniunii.  

E.2.1. Calcularea contribuţiei Uniunii  

  Valoare 

1. Costuri eligibile (în Euro, neactualizate)  
(Secţiunea H.1.12(C)).  

2. Rata diferenţelor de finanţare (%), dacă este cazul = (E.1.2.11).  

3. 

Valoarea deciziei, de exemplu „valoarea la care se aplică rata 
de cofinanţare pentru axa prioritară sau axele prioritare6” 
(Articolul 41(2)) = (1)*(2).  

Dacă H.2.1.2 nu este aplicabilă, valoarea deciziei trebuie să 
respecte valoarea maximă a contribuţiei publice, conform 
regulilor ajutorului de stat.  

 

3.1 
În cazul unui proiect major cofinanţat prin intermediul mai 
multor Programe Operaţionale, se va indica ponderea valorii 
deciziei corespunzătoare fiecărui Program Operaţional.   

 

4. Rata de confinanţare a axei prioritare sau a axelor prioritare 19 
(%).  

5. Contribuţia Uniunii (în Euro) = (3)*(4).  

E.2.2. Surse de cofinanţare  

În baza rezultatelor calculării diferenţelor de finanţare, totalul costurilor de investiţii va fi 
obţinut prin intermediul următoarelor surse (acolo unde este relevant):   

Sursa costurilor totale de investiţii (€) Dintre care (pentru 
informare) 

Totalul costurilor de 
investiţii 

[H.1.12.(A)] 

Sprijinul Uniunii 
[H.2.1.5] 

Naţională 
publică (sau un 

echivalent) 

Naţională 
privată 

Alte surse (a 
se specifica) 

Împrumuturi 
BEI/FEI: 

8 (a)= 
(b)+(c)+(d)+(e) 9 (b) 10 (c) 11 (d) 12 (e) 14 (f) 

15  16  17  18  19  21  
 

E.2.3. Cheltuieli deja autorizate  

Cheltuielile pentru acest proiect major au fost deja autorizate?  

                                                           
6 În cazul unui proiect major cofinanţat prin intermediul mai multor Programe Operaţionale.  
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Da   Nu  

Dacă da, specificaţi suma: fff. EURO. 

În cazul în care răspunsul este DA, iar proiectul major a fost cofinanţat prin intermediul 
mai multor Programe Operaţionale, atunci cheltuielile cărui Program Operaţional au fost 
aprobate?  

Denumirea Programului(lor) Operaţional(e) aferent(e): 

Număr ICC:  

Suma prevăzută în Programul Operaţional: ff.. EUR 

E3. Planul de finanţare anuală al contribuţiei Uniunii  

Participarea Uniunii (H.2.1.5) va fi prezentată mai jos, sub forma contribuţiei anuale la 
program. În cazul unui proiect major cofinanţat prin intermediul mai multor Programe 
Operaţionale, planul anual de finanţare va fi prezentat separat, pentru fiecare Program 
Operaţional în parte.  

(în Euro) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

[FC/FEDR – 
a se 

specifica] 

       

 


