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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
 

 

 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 
TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general; 

 

Valoarea totala a 
investitiei (INV) Valori fara TVA (lei) TVA (lei) Valori cu TVA (lei) 

Valoarea totala 
76.778.228,79 14.405.280,35 91.183.509,14 

din care C+M 
45.760.180,48 8.694.434,29 54.454.614,76 

 
 
 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

 
 

Indicatorii minimali, de performanta si elementele fizice sunt urmatoarele: 

Indicatori U.M. Cantitate 

Lungime piste de ciclisti realizate m 14.625,00 

Statie bike sharing – 20 locuri buc 15,00 

Statie bike sharing – 40 locuri buc 7,00 

Biciclete buc 300,00 

Statii de autobuze buc 32,00 

Suprafata desfasurata propusa park&ride mp 5.560,00 

Locuri de parcare autobuze realizate buc 16,00 

Suprafata spatii verzi - autobaza mp 3.589,00 



Intersectii prioritizare trafic buc 15,00 

Cablu fibra optica m 7.094,00 

Camere video supraveghere buc 96,00 

Suprafata pietonal modernizat mp 28.132,00 

 
c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Pentru ambele scenarii, fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in 
conditiile in care costurile de operare si intretinere periodica pentru situatia proiectata (Cu Proiect) 
vor fi sustinute prin alocări financiare ale Beneficiarului.  

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor publice (dar și 
comunitare), VANF a investiţiei trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiţiei mai mică decât rata de 
actualizare (4%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiţii se conformează 
acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanţare comunitară pentru a putea fi 
implementat. 

Analiza economica a condus la estimarea fluxurilor de costuri si beneficii ale investitiei. 

In final, sunt calculati, pentru o rata economica de actualizare a capitalului de 5% (rata de actualizare) 
indicatorii de eficienta economica a investitiei: 

În Scenariul 1: 

 Rata Interna de Rentabilitate Economica: EIRR=10,45% 

 Valoarea Neta Actualizata Economica: ENPV=42.878.420 Lei 

 Raportul Beneficii/Costuri: 1,77 

În Scenariul 2: 

 Rata Interna de Rentabilitate Economica: EIRR=10,08% 

 Valoarea Neta Actualizata Economica: ENPV=41.003.778 Lei 

 Raportul Beneficii/Costuri: 1,72 

Analiza economică a proiectului arata oportunitatea investiţiei, ENPV fiind pozitiv, dar şi efectul 
benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice şi sociale pe care acesta le 
implică, raportul beneficii/cost fiind mai mare decât 1. Rezultatele analizei economice arată 
superioritatea Scenariului 1 din punctul de vedere al indicatorilor, RIR economic fiind de 10,45% în 
Scenariul 1, față de 10,08% în Scenariul 2. 

În ceea ce priveşte rata internă de rentabilitate economică a proiectului, aceasta este superioară ratei 
de actualizare socială de 5%. Acest lucru reflectă rentabilitatea din punct de vedere economic a 
investitiei. 

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente ceea ce conduce la 
concluzia ca proiectul merita promovat. 

Condiţiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic sunt: 

 ENPV să fie pozitiv; 

 EIRR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%); 

 BCR să fie mai mare decât 1. 



Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere 
economic. Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor economice generate de 
implementarea proiectului. 

 

 

c) durata estimată de realizare a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
Durata de realizare a investitiei este de 37 luni. 

 
d) alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia – nu este 

cazul. 
 

1. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI 
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau 

în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 
 

 

 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
          Consilier, 

         Gina Georgeta CUREA   
 
 
 
 
 
 
 

 


