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10. REZULTATELE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE  
 

10.1 Preambul 
 

Prezentul proiect propus pentru finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 
urmareste dezvoltarea unor investitii majore in sectorul de apa si apa uzata din judetul Neamt, investitii 
ce vizeaza extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare epurare din aria 
de proiect. Aceste investitii au drept scop principal conformarea judetului Neamt la angajamentele 
asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, privind alinierea sectorului apa – 
apa uzata la standardele impuse prin Directiva 98/83/CE (referitoare la calitatea apei destinate 
consumului uman) si Directiva 91/271/CEE (referitoare la epurarea apelor uzate urbane). 

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la indeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3 - 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resuselor din cadrul 
Programului Operational Infrastructura Mare prin derularea unor investitii specifice in domeniul apei 
potabile si apei uzate pentru aria de proiect – Judetul Neamt. 

Proiectul propus continua investitiile derulate prin programul ISPA si POS Mediu, reprezentand un pas 
important in procesul de reabilitare si extindere a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare a 
Operatorului Regional S.C. APASERV S.A. Astfel, investitiile propuse se incadreaza in obiectivele Master 
Planului pentru sectorul de apa si apa uzata din judetul Neamt, cu actualizarile ulterioare si vizeaza 
dezvoltarea serviciilor, continuand procesul de conformare cu directivele relevante demarate in 
programul ISPA si in cadrul POS Mediu 2007 – 2013 (ce a abordat aglomerarile umane de 10.000 
locuitori echivalenti si mai mari). 

Principalele masuri ale proiectului urmaresc reabilitarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si 
apa uzata din aria de proiect si constau din: 

 Reabilitarea si extinderea surselor de apa, a aductiunilor si gospodariilor de apa; 
 Extinderea retelelor de distributie a apei potabile; 
 Extinderea retelelor de colectare a apelor uzate; 
 Reabilitarea/constructia statiilor de epurare a apelor uzate; 
 Implementarea unui sistem performant de management al namolului. 

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si 
canalizare in cadrul judetului Neamt avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare 
din punct de vedere calitativ si cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare 
menajera, cresterea gradului de confort si de conectare al popualtiei. 
Obiectivele specifice ale Proiectului sunt: 
 
Pentru apa: 
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 Asigurarea unei calitati a apei potabile in conformitate cu standardele europene - Directiva 
98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman – gradul de conformare din punct de 
vedere al calitatii apei potabile, in anul de baza 2020 81,51% (216.999 loc.), iar in urma 
proiectului (finalul anului 2023) gradul de conformare va creste la 100% (294.176 loc); 

 Alimentarea sigura si durabila a tuturor locuitorilor din zonele de alimentare cu apa din aria 
proiectului deservite de Operatorul Regional, CJ APASERV S.A. – gradul de conformare din 
punct de vedere al continuitatii serviciului, in anul de baza 2020 era 40,52% (122.946 loc.), iar in 
urma proiectului (finalul anului 2023) gradul de conformare va creste la 100% (294.176 loc.), 
care beneficiaza de apa potabila de calitate 24h din 24h; se propune extinderea sistemelor 
actuale cu 6 surse de apa noi/reabilitate, 38 statii de tratare/clorinare )noi/clorinare), 296.278 m 
de aductiune noi/reabilitate, 44 rezervoare noi/reabilitate, 73 statii de pompare apa 
noi/reabilitare, 470.939.5 m retea de distributie, masurile de extindere asigurand alimentarea 
tuturor consumatorilor, cu impact inclusiv asupra calitatii apei si a continuitatii serviciului; 

Pentru apa uzata: 

 Cresterea calitatii apelor de suprafata prin minimizarea efectelor asezarilor umane si construirea 
de statii de epurare eficiente; construirea unei statii noi de epurare pentru aglomerari sub 10.000 
l.e si retehnologizarea a 2 statii de epurare pentru aglomerari peste 10.000 l.e., inclusiv 
prevederea unui sistem adecvat cerintelor actuale de management al namolului si realizarea a 
0,095 km conducta evacuare apa epurata noua; 

 Micsorarea riscului de imbolnavire a populatiei, prin extinderea retelei de canalizare si reducerea 
riscului poluarii apei subterane si de suprafata; se propune exinderea retelei de canalizare cu 
122.969 m pentru asigurarea accesului la serviciul public de canalizare pentru toti locuitorii din 
cadrul aglomerarilor definite; pentru transportul apelor uzate la statiile de epurare se prevad 37 
statii noi/reabilitate de pompare apa uzata si 13.210,47 m conducte de refulare noi/reabilitate;  

 Asigurarea calitatii si a gradului de acces la serviciile de apa uzata conform principiului eficientei 
costului si a sigurantei maxime in functionare luand in considerare gradul de suportabilitate al 
populatiei, cu asigurarea gradului de conectare de 100% pentru aglomerarile cu peste 2.000 l.e. 
– gradul de racordare, in anul de baza 2020 era 77,37% (159.937 l.e.), iar in urma proiectului 
(finalul anului 2023) gradul de racordare va creste la 85,44% (170.624 l.e) (raportandu-ne la anul 
2023) racordati la serviciul public de canalizare menajera pentru aglomerarile din aria proiectului 
si prin realizarea de investitii pe alte fonduri gradul de racordare va creste cu 14,56% (29.137 
l.e), ajungandu-se la grad de racordare de 100% (199.761 l.e) (raportandu-ne la anul 2023); 

 Respectarea prevederilor Directivei Apei Uzate Urbane 91/271/EEC (modificata de Directiva 
98/15/CE) pentru deversari in apa emisarilor – gradul de conformare cu art. 4 si 5 din Directiva, 
in anul de baza 2020 era 77,77% (159.937 l.e.), in urma proiectului (finalul anului 2023) gradul 
de racordare va creste la 85,44% (170.624 l.e) (raportandu-ne la anul 2023) racordati la serviciul 
public de canalizare menajera pentru aglomerarile din aria proiectului si prin realizarea de 
investitii pe alte fonduri gradul de racordare va creste cu 14,56% (29.137 l.e), ajungandu-se la 
grad de racordare de 100% (199.761 l.e) (raportandu-ne la anul 2023).   
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10.2 Rezultatele analizei financiare  
 
Estimarea costurilor de investitii este descrisa si prezentata in detaliu in capitolul respectiv din cadrul 
Studiului de Fezabilitate, Capitolul 9 si anexele acestuia. Costurile de investitii sunt estimate si redate 
separat pentru fiecare aglomerare dar avand in vedere scopul Analizei Cost-Beneficiu s-a utilizat o 
valoare globala a investitiei pentru tot Proiectul. Structura costurilor de investitii eligibile este prezentata 
in urmatorul tabel. 

Costuri de investitii u.m. TOTAL 

Planificare / design EUR 600.408 
Achizitionare teren EUR - 
Constructii EUR 233.980.334 
Echipamente EUR 28.188.751 
Diverse si neprevazute EUR 26.504.365 
Ajustari de pret (daca este cazul) EUR - 
Asistenta tehnica EUR 11.684.281 
Publicitate EUR 125.351 
Supervizare in timpul constructiei EUR 10.028.073 
Sub-TOTAL EUR 311.111.563 
Alte taxe si onorarii EUR - 
TOTAL EUR 311.111.563 

Tabelul 10 - 1 Structura costurilor de investitii eligibile ale Proiectului in preturi curente  

In gandirea strategiei de tarifare s-au luat in considerare doua nivele de analiza: 

 Pe termen scurt: contributia va fi stabilita la un anumit nivel de recuperare a costurilor de 
exploatare, prin satisfacerea relatiei: 

MAX ([2,5% din venitul gospodariei medii]; OPEX + x% din amortizare)  

Unde x%= un procent din amortizare(de la 0% la 100%), care se asteapta sa creasca de la un an la altul. 
De notat ca aceasta amortizare trebuie sa reflecte valoarea totala a activelor, indiferent de sursa de 
finantare si proprietatea asupra activului. Durata de viata a activelor in scopuri de amortizare poate fi 
ajustata astfel incat sa reflecte durata de viata utila estimata a activelor mai degraba decat strict principiile 
contabile. 

 Pe termen lung: contributia va spori la un nivel care sa respecte urmatoarea relatie: 

MAX ([2,5% din venitul gospodariei medii], OPEX + 100% din amortizare 

Din aceste relatii poate fi dedus faptul ca [2,5% din venitul gospodariei medii] reprezinta o minima 
contributie, dar tariful real ar putea depasi aceasta valoare pe termen scurt/mediu pentru a asigura 
mentinerea sustenabilitatii fluxului de numerar. Se intelege faptul ca nivelul veniturilor medii vor fi acelea 
ale judetului in care este implementat proiectul. 
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Rezultatele aplicarii politicii de mai sus pot fi rezumate astfel:  

 O contributie minima este stabilita la [2,5% din venitul gospodariei medii]; 
 Contributia reala va trebui sa fie mai mare, in vederea acoperirii atat a costurilor de exploatare, 

cat si a unui procent din amortizare. Acest scenariu este foarte posibil, cel putin pe termen scurt. 
 Veniturile din tarif vor trebui sa acopere necesarul de flux de numerar, inclusiv costurile de 

inlocuire la nivelul perioadei investitiilor. Alternativ, costurile de inlocuire pot fi finantate partial 
prin noi datorii, in cazul in care serviciul datoriei poate fi acoperit din fluxul de numerar astfel 
generat.  

Strategia de tarifare propusa este prezentata in urmatorul tabel: 

Strategia de 
 tarifare 

Tarif initial 
(RON/m3)* 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Apa 5,59 0,00% 14,00% 5,00% 13,00% 2,50% 2,00% 
Apa uzata 5,48 0,00% 2,00% 3,00% 4,50% 1,50% 1,50% 

*Tarif fara TVA.  

Tabelul 10 - 2 Strageria de tarifare – Scenariul “Cu proiect” 

Deficitul de finantare este calculat pe baza metodologiei furnizate de “Ghidul pentru Analiza Cost-
Beneficiu a Proiectelor de Investitii. Instrument de evaluare economica pentru politica de coeziune 2014-
2020”, emis de Comisia Europeana in decembrie 2014. 

In 2019, Ministerul Fondurilor Europene a realizat un studiu pentru posibilitatea aplicarii unei rate forfetare 
de 6%, ceea ce corespunde unui echivalent de deficit de finantare de 94%. Acest studiu a fost verificat 
si validat de catre Autoritatea de Audit in luna Iunie 2019 si a fost aplicat la prezentul proiect. 

Calculul deficitului de finantare este realizat in cadrul modelului financiar pentru ACB din Volumul IV, in 
foaia de calcul “Funding Gap”. 

Calculul Costurilor de Investitie Actualizate (DIC)   NPV@4.0% 

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

EUR 191.071.725 

COSTURI DE INVESTITIE ACTUALIZATE (DIC) EUR 191.071.725 
     

Calcularea Veniturilor Nete Actualizate (DNR)   NPV@4.0% 

Venituri EUR 189,945,408  
Costuri de exploatare EUR  (138,298,635) 
Scadere/Crestere a capitalului de lucru EUR -  
Reinvestitii EUR  (17,714,565) 
Valoarea reziduala a investitiei EUR 21,521,184  
Impozit pe profit EUR -  
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VENITURI NETE ACTUALIZATE (DNR) EUR 55,453,393  
   
COSTURI ELIGIBILE (EC, din tabelul cu investitii) EUR  311.111.563 
   
PRO-RATA CHELTUIELILOR ELIGIBILE % 100.0% 
   
CHELTUIELI ELIGIBILE (EE=DIC-DNR)  EUR 135.618.332 
   

RATA DE DEFICIT DE FINANTARE (1 – Rata Forfetara)  EUR 94,00000% 
   

SUMA DE DECIZIE (DA=RxEC)  EUR 292.444.869 
   

GRANT UE (= DA x rata maxima de co-finantare)  EUR 248.578.139 

Tabelul 10 - 3 Calcularea deficitului de finantare 

Nivelul deficitului de finantare calculat la o rata de actualizare de 4,0% este 94,00000%. 
Conform Programului Operational Infrastructura Mare, mixul de finantare pentru golul de finantare poate 
avea urmatoarele surse de finantare:  

 Grant UE pentru axa prioritara : 85.00%; 
 Contributie Buget de Stat: 13.00%; 
 Contributie Buget Local: 2.00%. 

Luand in considerare elementele prezntate mai sus, structura de finantare a proiectului de investitii este 
urmatoarea: 



 Asocierea: PRO TOBY S.R.L. & S.C. ECOAPA DESIGN S.R.L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectare | Consultanță | Expertizare 

CENTRUL DE AFACERI  IDEO  
Șoseaua Păcurari, nr. 138, et. 2, 700521, Iași 

CUI: RO-5185767, Reg Com.: J22/156/1994 

BRD-GSG, IBAN: RO76BRDE240SV08115402400 

+40 232 27 24 34 - office@protoby.ro - www.protoby.ro 

 

 
 

 

       

 

Studiu de fezabilitate – Volumul I – Capitolul 10 – Raportul Analizei Economico-Financiare Pagina 8                

 
Tabelul 10 - 4  Structura de finantare 

In figura de mai jos este analizata capacitatea EBITDA (venituri inainte de dobanzi, taxe, depreciere si 
amortizare) de a acoperi costurile cu amortizarea aferente infrastructurii de apa si canalizare. Analiza 
indica in mod evident faptul ca EBITDA ajunge sa acopere intregul cost al amortizarii pentru infrastructura 
de apa si canalizare la finalul perioadei de analiza. Aceasta concluzie este o dovada clara a recuperarii 
costului total si a unei activitati sustenabile. 

Structura de finantare a proiectului de investitii - TOTAL

Total valoare proiect (Total 
costuri = eligibile + 
neeligibile)

Costuri eligibile Deficit de finantare Grant UE (max 85%)

369,131,136 311,111,563 292,444,868.9 248,578,138.6
100.0% 84.2821% 94.0000% 85.00% of 1.1.1

of 1 of 1.1
38,017,833.0

13.00% of 1.1.1

5,848,897.4
2.00% of 1.1.1

18,666,694
6.0000% of 1.1

Costuri neeligibile (alte 
categorii decat cele 
eligibile)

TVA rambursabil

54,538,399
58,019,573 58,019,573 94.0000%

58,019,573 100.0% of 1.2 100.0% nerambursabil
15.7179% 3,481,174

of 1 6.0000%

Contributie buget de stat (13%)

Contributie buget local (2.00%)

Co-finantare beneficiar

Operator Regional

Neeligibile
0

0.0%
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Figura 10 - 1 Analiza recuperarii complete a costului – Scenariul “Cu proiect” 

 
10.3 Rezultatele analizei economice  

 

Evaluarea viabilitatii economice a proiectului se bazeaza pe ipotezele subliniate mai sus si pe beneficiile 
anticipate ale proiectului, asa cum au fost mentionate in sectiunea anterioara. 

Principalii indicatori ai analizei economice sunt prezentati in tabelul urmator: 

Indicatori ai analizei economice 

Valoarea Economica Neta Actualizata (ENPV) Euro 268.426.707 
Rata de Rentabilitate Economica (ERR) Euro 14,17% 
Indicatorul Beneficii-Costuri Euro 1,80 

Tabelul 10 - 5 Indicatori ai analizei economice 

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


