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Prezentul raport constituie Raportul de Analiză cost-beneficiu pentru proiectul "Centrale de producere a 

energiei electrice din sursă regenerabilă solară - Apaserv Satu Mare S.A." - Instalație Fotovoltaica pe 

acoperișuri clădiri existente, 990 kW”.  

Analiza cost-beneficiu (ACB) este un instrument analitic și are scopul de a evalua viabilitatea financiară și 

economică a proiectelor de investiții. 

În principiu, toate impacturile ar trebui evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu, etc. În mod 

tradițional, costurile și beneficiile sunt evaluate prin analizarea diferenței dintre un scenariu “cu proiect” și 

scenariu “fără proiect” (așa-numita "abordare incrementală"). Apoi rezultatele sunt agregate pentru a 

identifica beneficiile nete și pentru a trage concluzii cu privire dacă proiectul este de dorit pentru societate și 

în măsură de a fi pus  în aplicare. În acest sens, ACB este un instrument de luare a deciziilor pentru a evalua 

dacă o investiție poate fi finanțată din resurse publice / bani publici. 

ACB este necesară pentru a justifica faptul că proiectul propus se integrează în contextul obiectivelor politicii 

regionale a UE, este oportun din punct de vedere economic și necesită contribuția Fondurilor pentru a deveni 

fezabil din punct de vedere financiar. 

Pentru perioada de programare 2021-2027, Comisia a furnizat un set de reguli de lucru care să asigure o 

Analiză cost beneficiu coerentă. Analiza cost-beneficiu (ACB) este realizată în conformitate cu: 

- Obiectivele conturate PNRR 2021-2027, PNRR - Componenta C6. Energie Măsura de investiții - 

Investiția I.1 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile 

- Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiții pentru perioada 2021-2027; 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de stabilire a 

normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea 

informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru 

obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, 

strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de 

realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru 

obiectivul de cooperare teritorială europeană; 

Conform Regulamentului UE 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2013 – Anexa III Metodologia de 

realizare a analizei cost-beneficiu art. 1.4 și in conformitate cu legislația națională, respectiv Hotărârea 

Guvernului României  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice care prevede 

ca ACB să facă parte din documentația tehnica-economică referitoare la investițiile finanțate prin PNRR, 

analiză cost-beneficiu pentru  proiect  cuprinde următoarele elemente: 

a) Prezentarea contextului; 

b) Definirea obiectivelor; 

c) Identificarea proiectului; 

d) Rezultatele studiilor de fezabilitate, însoțite de o analiză a cererii și a opțiunilor; 

e) Analiza financiară; 

f)    Analiza economică; 

g) Evaluarea riscurilor. 

1. INTRODUCERE 
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ABREVIERI 

 

PNRR       Planul National de Redresare si Reziliența  

ACB       Analiza Cost Beneficiu 

RRF   Rata interna de rentabilitate financiară 

VAN      Venitul actualizat net 

PV       Fotovoltaic 

H.G.      Hotărâre de Guvern 

GES  Emisii cu efect de seră 

SRE  Surse regenerabile de energie 

SEN  Sistemul Energetic Național 
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In prezenta documentație este tratat un obiectiv cu trei amplasamente, considerate ca un tot unitar, pentru 

care se dorește montajul de panouri fotovoltaice pentru susținerea autoconsumului 

 

A. Stația de Tratare Apa din  Localitatea Doba   

Obiectivul  pentru care se analizează soluțiile  de eficientizare energetica este  amplasat in localitatea Doba, 

județul  Satu Mare. 

Construcția este  formata din:  corp tehnologic operațional, corpuri administrative si anexe. 

Funcția principala a construcției este de clădire publica. Categoria de importanta este – C, importanta 

normala. Clădirea prezintă gradul de rezistenta la foc – III. 

Prezenta documentație analizează fezabilitatea instalării unei centrale electrice fotovoltaice, racordata la 

instalațiile electrice interioare si posibilitățile de reducere a consumului  de   energie  electrica  prin  

producerea  locala   de   energie  din   surse regenerabile. 

Obiectivul este alimentat din LEA 20 kV Puțuri Doba, cu conductoare Al–Ol 50/8mmp racordat din stâlpul  

60 din LEA 20 kV Puțuri Doba-St. Vetiș (alimentare de baza), pana la stâlpul  113 din LEA 20 kV Puțuri 

Doba-St. Vetiș (alimentare de rezerva), L = 6700 m. 

Punctele de delimitare sunt  la clemele  de racordare a conductoarelor la stâlpul  60 si la stâlpul  nr.113 din 

LEA 20 kV Puțuri Doba – St. Vetiș. 

Stația   de   Tratare  a  Apei  Potabile   din   Localitatea  Doba,  Județul  Satu  Mare  este alimentata din  PTA 

nr. 5722  pana  in  Tabloul  General intern cu cablu  2 (185)mmp- Cupru, Întrerupător automat 630 A, IV, 

Ireg = 553A. 

- Tensiunea la borne: 230/400 V. 

- Frecventa: 50 Hz. 

 

Instalațiile electrice care deservesc APASERV, localitatea Doba, cuprind 

- Instalația de alimentare cu energie electrica 20 kV 

- Instalația de distribuție interna 0,4 kV 

- Instalația de alimentare a consumatorilor prioritari tehnico-operaționali 

- Instalația electrica de distribuție interioara 

- Instalația electrica de iluminat interior 

- Instalația electrica de iluminat de siguranța 

- Instalația electrica de iluminat exterior 

- Instalația electrica de prize 

- Instalația electrica pentru stația  de pompe  incendiu 

- Instalația electrica care alimentează serverele 
 
 
In urma vizitei pe amplasament s-a constatat ca instalațiile electrice sunt  în stare corespunzătoare, se aplica 

revizii si mentenanțe periodice conform unor planificări clar stabilite, iar documentațiile tehnice ale 

instalațiilor sunt actualizate si disponibile. 

- Puterea total instalata este de 300 kVA. 

- Emisiile de gaze cu efect de sera  (echiv. tone CO2): 290.63 tone CO2/an, conform etichetei de 

energie primita de la furnizorul  de electricitate. 

2. PREZENTAREA CONTEXTULUI 
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Clima și fenomene naturale specifice zonei: 

- altitudine: aproximativ 360 m; 

- zona meteo: zona A după PE 106/95; 

- zona de poluare: zona nepoluata (conf. NTE 001/03/00); 

- alte condiții specifice zonei: zona locuita din localitatea Doba, județul  Satu Mare; 
 
Regimul de lucru: 

- Regim de lucru in schimburi: 3; 

- Regim de lucru intre orele: 00.00 – 24.00; 

- Regim de lucru in zile pe săptămâna: 7 

 

B. Stația de epurare Satu Mare 

 

Obiectivul pentru care se analizează soluțiile de eficientizare energetica  este amplasat pe str. Gabriel 

Georgescu Nr 101, Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare. 

Construcția este formata din: corp tehnologic operațional, corpuri administrative si anexe . Funcția principala 

a construcției este de clădire publica. 

Categoria de importanta este – C, importanta normala. Clădirea prezinta gradul de rezistenta la foc – III. 

Prezenta documentație analizează fezabilitatea instalării unei centrale electrice fotovoltaice, racordata la 

instalațiile electrice interioare si posibilitățile de reducere a consumului de energie electrica prin producerea 

locala de energie din surse regenerabile. 

Obiectivul este alimentat din Bara 6kV din Stația de transformare Satu Mare 1, realizat cu cablu A2XS2Y 

3x1x240mmp, in lungime de 3980m din celula APASERV SATU MARE S.A. pana la PTZ nr. 1238  din 

Stația de Epurare. 

-  Postul de transformare PTZ nr. 1238 este echipat cu: 

• celule linie – 2 buc., cu AAR între ele; 

• celula măsură – 1buc. ; 

• celulă trafo – 3 buc.; 

• Trafo 1, 6/0.4 kV- 2000 kVA; 

• Trafo 2, 6/0.4kV – 2000kVA; 

• Trafo 3, 6/0.4kVA; 

• TDRI 1 – 0.4kV; 

• TDRI 2 – 0.4 kV; 

• TDRI 3 – 0.4kV. 

• LES 0.4 kV este realizat cu cablu 3x240+120 mmp, n lungime de 206m, din TDRI 1 PTZ nr. 1238 

Stația de Epurare pana la TG Generator. 

• Grup de cogenerare echipat cu un generator sincron de 350kW. Racordul acestuia făcând-se de la 

barele de 0.4kV ale trafo 1 si trafo 2 existente. 

• Măsura energiei se realizează prin grup măsură indirecta, în stația Satu Mare 1, prin reductori de 

curent 3xTC 400/5/5A din celula de linie 6 kV Apaserv, reductori de tensiune 6/0,3/0.1/0.3/0.1/3kV 

din celula de măsură si contor de măsură si contor electronic trifazat 5A, cu curba de sarcina, dublu 

sens, telecitire. 
 
 
Instalațiile electrice care deservesc APASERV SATU MARE S.A., Satu Mare, cuprind: 
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- Instalația de alimentare cu energie electrica 6 kV 

- Instalația de distribuție interna 0,4 kV 

- Instalația de alimentare a consumatorilor prioritari tehnico-operaționali 

- Instalația electrica de distribuție interioara 

- Instalația electrica de iluminat interior 

- Instalația electrica de iluminat de siguranța 

- Instalația electrica de iluminat exterior 

- Instalația electrica de prize 

- Instalația electrica pentru stația de pompe incendiu 
 
 

In urma vizitei pe amplasament s-a constatat ca instalațiile electrice sunt în stare corespunzătoare, se aplica 

revizii si mentenanțe periodice conform unor planificări clar stabilite, iar documentațiile tehnice ale 

instalațiilor sunt actualizate si disponibile. 

- Puterea totala instalata este 1.95 MVA. 

- Emisiile de gaze cu efect de sera (echiv. tone CO2): 1050,19 tone CO2/an, conform etichetei de 

energie primita de la furnizorul de electricitate. 

 

C. Uzina de apa Mărtinești 

 

Obiectivul  pentru care se analizează soluțiile  de eficientizare energetica a stației de  tratare a apei este 

amplasat in loc. Mărtinești, pe drumul Satu Mare – Odoreu. 

Construcția este formata din: corp tehnologic operațional, corpuri administrative si anexe.  

Funcția principala a construcției este de clădire publica. 

Categoria de importanta este – C, importanta normala. 

Clădirea prezinta gradul de rezistenta la foc – III. 

Prezenta documentație analizează fezabilitatea instalării unei  centrale electrice fotovoltaice,  racordata  la  

instalațiile  electrice  interioare  si  posibilitățile  de reducere a consumului de energie electrica prin 

producerea locala de energie din surse regenerabile. 
 

Obiectivul este alimentat prin două circuite astfel: 

1. Circuitul 1.  

- Circuit LES + LEA 6 kV conectat cu 2 cabluri tip 3xA2XS2Y 1x150  mmp  + LEA 6 kV cu conductor 

Ol-Al 3x120/21 mmp, L = 1480  ml si 2 cabluri 3 x A2YSY 1x150 mmp, L = 100 ml între celula 6 

kV Uzina de apa Circuitul II, Stația 110/20/6 kV Abator si Stația de conexiune 6 kV, S.C. 1015 Uzina 

de Apa. 

- LES 6 kV realizata cu 2 cabluri tip 3xA2YSY 1x150  mmp, L=150 mmp, L = 1640 ml între Celula 6 

kV Uzina de apa Circuitul I, Stația 110/20/6  kV Abator si Stația de conexiune 6 kV SC 1015 Uzina 

de Apa. 

- Stația  de conexiune 6 kV (SC 1015  Uzina de Apa), echipata cu doua  sisteme de bare,  cupla    

transversala,  7  celule  de  linie,  1  celula  de  măsură,  1  celula  cu descărcător si 1 celula trafo cu 

transformator de 6/0.4kV, 100 kVA. 
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2. Circuitul 2 

- Circuit LES+LEA 6 kV realizata cu cablu ACHPbl 3x120  mmp, L =400 ml + LEA 6 kV realizata 

cu conductor OlAl 70/12 mmp, L = 2470  ml + LES 6 kV realizata cu cablu  A2XS2Y 3x1x150 mmp, 

L = 165  ml + LES 6 kV realizata cu cablu  3x150 mmp, L = 90 ml, între Celula 6 kV Uzina de apa 

din stația  110/20/6 kV SM1 si PA 1008 Uzina de Apa Mărtinești. 

- PA 1008  Uzina  de  Apa Mărtinești,  echipat cu doua  sisteme de  bara,  cu cupla longitudinala, 4 

celule de linie. 

Măsura energiei electrice pe circuitul nr.1 este realizata prin TT. 6/0,1 kV si TC 300/5A si contor electronic, 

care sunt amplasate în celulele 6 kV Uzina de apa Circ. I si Uzina de apa Circ.II, stația 110/20/6 kV Abator. 

Măsura energiei electrice pe circuitul nr.2 este realizata prin TT. 6/0.1 kV si TC 200/5A si contor electronic, 

care sunt  amplasate  în celula  de linie (dinspre St. 110/26/6 kV SM 1) la PA 1008 Uzina de Apa Mărtinești. 

Tensiunea în punctele de delimitare este de 6 kV.  Frecventa standard 50 Hz. 
 

Instalațiile electrice 

Instalațiile electrice care deservesc APASERV SATU MARE S.A., Uzina de Apa Mărtinești, cuprind: 

- Instalația de alimentare cu energie electrica 20/6 kV 

- instalația de distribuție interna 0,4 kV 

- Instalația de alimentare a consumatorilor prioritari tehnico-operaționali 

- Instalația electrica de distribuție interioara 

- Instalația electrica de iluminat interior 

- Instalația electrica de iluminat de siguranța 

- Instalația electrica de iluminat exterior 

- Instalația electrica de prize 

- Instalația electrica pentru stația  de pompe  incendiu 

In  urma vizitei  pe  amplasament s-a  constatat ca  instalațiile electrice sunt  în  stare corespunzătoare, se 

aplica revizii si mentenanțe periodice conform unor planificări clar stabilite, iar documentațiile tehnice ale 

instalațiilor sunt actualizate si disponibile. 

- Puterea totala  instalata este de 2.65 MVA. 

- Emisiile de gaze cu efect de sera (echiv. tone  CO2): 1489 tone CO2/an, conform etichetei de 

energie primita de la furnizorul de electricitate. 

Clima și fenomene naturale specifice zonei: 

- altitudine: aproximativ 125 m; 

- zona meteo:  zona A după PE 106/95; 

- zona de poluare: zona nepoluata (conf. NTE 001/03/00); 

- alte condiții specifice zonei: zona locuita din loc. Mărtinești, județul  Satu Mare; 
 

Regimul de lucru: 

- Regim de lucru în schimburi: 3; 

- Regim de lucru între orele: 00.00 – 24.00; 

- Regim de lucru în zile pe săptămâna: 7; 
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Localizare 

Municipiul Satu Mare se află la intersecția paralelei 47°47'30" latitudine nordică cu meridianul 22°52'30" 

longitudine estică. Situat la o altitudine de 126 m fată de Marea Neagră, orașul este așezat pe o terasă 

constituită din lunca aferentă Someșului inferior. 

  

Fiind un oraș de graniță, are deschideri prin căi de comunicație rutieră cu Ungaria pe la vama Petea, și 

feroviară cu Ucraina, pe la vama Halmeu. Legăturile interne principale sunt constituite de ruta care vine 

dinspre Oradea trecând spre Baia Mare și Sighet (prin țara Oașului), precum și de cea dinspre Zalău. O altă 

poartă de intrare și ieșire nu numai internă dar și internațională, este cea creată de linia aeriană București - 

Satu Mare și de liniile aeriene cu funcționare temporară dinspre nordul Europei. 

  

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul orașului este amplasat pe lunca Someșului de pe ambele laturi 

ale râului, îngustată în zona orașului și râni întinsă în amonte și aval de acesta; inundabilă în perioada 

precipitațiilor abundente, câmpia aluvionară în prelungirea luncii are configurații de relief variate în hotarul 

orașului (grinduri, văi depresive, șesuri cu micro depresiuni, albii părăsite etc.). 

  

Formarea reliefului actual al zonei orașului se datează la sfârșitul pliocenului din era terțiară, fiind legată de 

colmatarea Lacului Panonic. Stratigrafia solurilor este reprezentată de depozitele de nisip, loess, pietriș, 

având în general 160-180 cm grosime, peste care, datorită vegetației, s-au format soluri podzolice, creând-se 

astfel condiții prielnice pentru culturile agricole (cereale, zarzavaturi, pomi fructiferi). 

  

Clima 

Orașul Satu Mare beneficiază de o climă temperată continentală moderată. Perioadele de iarnă, datorită 

așezării nordice, sunt mai lungi și mai reci la Satu Mare, valoarea termică medie a anotimpului rece fiind mai 

scăzută (-17°C) decât valorile înregistrate în celelalte orașe din vest (-15°C la Oradea și -12°C la Timișoara). 

Media anuală a temperaturii este de 9,6°, având la bază următoarele valori termice: 

• primăvara 10,2° 

• vara 19,6° 

• toamna 10,8° 

• iarna = 1,7° 

Umiditatea atmosferică este destul de ridicată. Regimul vânturilor se caracterizează prin predominanța 

curenților din sectorul nord-vestic, care aduc precipitații primăvara și vara. 

  

Rețeaua hidrografică în zona orașului Satu Mare este reprezentată de râul Someș, în nord pârâul Sar, iar la 

sud pârâul Homorod. Constituirea și evoluția municipiului Satu Mare a fost strâns legata de râul Someș, care, 

în afară de condițiile prielnice de așezare a unei comunități umane în preajma lui, a oferit, începând cu evul 

mediu timpuriu, posibilitatea unor intense legături comerciale cu regiunile riverane ale acestei ape, a favorizat 

practicarea morăritului, pescuitului, etc. 

 

Proiectul propus răspunde in mod direct si adresează in mare măsura trei dintre cele mai mari nevoi ale 

oricărei societăți romanești si nu numai: 

- constrângerile  financiare,  acutizate  in  urma  izbucnirii  pandemiei Covid19 

- problema energetica – nevoia unei reale independente energetice bazata pe surse locale într-o lume 

in care presiunea pe resurse devine tot mai mare, ultima cuplata cu 
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- preocupările privind mediul înconjurător prin reducerea emisiilor de CO2 

O scurta trecere in revista a producției si pieței de energie electrica din Romania releva datele din 

diagrama următoare: 

 

*Sursa: https://www.sistemulenergetic.ro/  

Figura 1 – Producția si consumul de energie electrica in Romania in anul 2021 

 

Se poate observa ca energia fotovoltaica deține o pondere de doar 2% din totalul producției de energie, ceea 

ce denota faptul ca potențialul neutilizat încă in Romania este uriaș. 

Noile investiții in energie trebuie sa tina seama atât de prioritățile naționale in domeniul energetic si nevoii 

de diversificare a aprovizionării si de reducere a poluării, așa cum sunt acestea stipulate in strategia 

energetica naționala, cat si de constrângerile constructive ale Sistemului Energetic National. 

Investițiile in producția de energie regenerabila („verde”) au devenit o prioritate naționala in ultimii ani, mai 

ales după aderarea României la Uniunea Europeana (2007). Conform documentelor de poziție pe Energie, 

ca si Strategiei Naționale in domeniu (vezi mai jos), Romania trebuie sa ajungă in câțiva ani la o cota de 

35% energie produsa din surse regenerabile, plecând de la actualul nivel mediu de 13% alte tipuri de energii 

regenerabile in afara de energia Hidro. Cu alte cuvinte, se așteptata o creștere de 3 – 4 ori (estimare grosiera 

a ponderii in viitorii 6 ani a ponderii energiei regenerabile produsa in Romania, alta decât cea hidro >10 

MW. 

Conform „Strategiei energetice a României pentru perioada 2020 – 2035”, ponderea energiei electrice 

produse din surse regenerabile de energie trebuie sa reprezinte 35% din consumul intern brut de energie 

electrica in anul 2035.  

 

 

 

https://www.sistemulenergetic.ro/
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Strategia Energetica Naționala: Potențialul teoretic al Surselor Regenerabile de Energie din România este 

prezentat in tabelul 1. Potențialul utilizabil al acestor surse este mult mai mic, datorită limitărilor 

tehnologice, eficienței economice și a restricțiilor de mediu. 

 

Tabel 1 – Potențialul național al resurselor regenerabile (evaluare a ICEMENRG) 

 

 

 

Obiectivele realizării investiției într-o centrala electrica fotovoltaica sunt: 

- Reducerea consumului de   energie electrica din   surse convenționale, prin producerea de 

electricitate la nivel local din surse regenerabile de energie; 

- Reducerea costurilor cu energia electrica; 

- Extinderea graduala a proiectului si în alte locații  pe  măsură identificării de surse financiare 

(ne)rambursabile. 

In urma realizării investiției se  preconizează reducerea consumurilor de  energie electrica produsa din  surse 

de  combustibil fosil  si  implicit  reducerea costurilor cu energia preluata din sistemul de distribuție a energiei 

electrice. 

Producerea energiei din surse regenerabile necesita investiții financiare relativ ridicate. 

In prezent, accesarea  proiectelor  de  finanțare  pare o  soluție   viabila  pentru ca producerea de energie sa 

fie mai accesibila. Astfel, în realizarea unui profil al producătorului de   energie din   resurse regenerabile, 

s-a evidențiat existenta legăturii dintre influenta costului acestui tip de energie si inițierea respectiv accesarea 

proiectelor europene de finanțare în domeniu. 

In   acest   sens,   Apaserv Satu Mare, in   cadrul  Studiului de fezabilitate,  propune o serie particularități, 

cum ar fi: 

- Numărul de panouri fotovoltaice, dimensionate astfel  încât  sa ocupe  suprafețele acoperișului situat  

Sursa Potențial anual Aplicație 

Energie Solara 

60 PJ 

 

1,2 TWh 

Energie termica 

 

Energie electrica 

Energie Eoliana 

(potențial teoretic) 
23 TWh Energie electrica 

Energie Hidro 

din care sub 10 MW 

36 TWh 

3,6 TWh 
Energie electrica 

Biomasa și Biogaz 318 PJ 
Energie termica 

Energie electrica 

Energie Geotermala 7 PJ Energie termica 

 

3. DEFINIREA OBIECTIVELOR 
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in raza de acțiune a soarelui; 

- Profilul de consum  actual (variații zilnice, orare ale puterii electrice absorbite); 

- Sezonalitatea consumului (iarna, vara etc); 

- Tipul  de  activitate desfășurata  (consum aferent  echipamentelor si  sistemelor electrice, respectiv 

consum  pentru asigurarea confortului microclimatic interior din clădire – HVAC, iluminat, apa calda 

menajera); 

- Orientarea posibila  și dispunerea panourilor fotovoltaice (sud, sud-est, sud-vest, est); 

- Soluții tehnice de distribuție interioara a energiei electrice si eventual alimentare locala a 

consumatorilor apropiați de centrala fotovoltaica (rețele actuale, rețele noi etc.); 

Centrala Electrica fotovoltaica se va amplasa pe acoperișul clădirii existente, pe o suprafața de cca 3800 mp. 

Principalele funcții pe care CEF le îndeplinește sunt: 

o captarea energiei solare, 

o transformarea acesteia în energie electrică (curent continuu, tensiune si curent variabile), 

o regularizarea energiei electrice (transformarea in curent alternativ cu caracteristici standard), 

o furnizarea energiei electrice spre Tabloul general al beneficiarului si consumul intern 

 

 

 

Proiectul constituie o unitate de analiza independentă fiind vorba de o capacitate nouă de producție de 

energie. Titularul proiectului și beneficiarul finanțării este Apaserv Satu Mare SA.  

Contribuția proprie la investiție va fi asigurată din bugetul Apaserv .  

Investiția va fi operată în mod direct, de către Apaserv Satu Mare SA prin compartimentul administrativ, 

energia electrica produsă fiind destinată consumului propriu.  

Unitatea de producere se dimensionează la puterea dorită, rezultată în urma calculării necesarului de energie 

electrica. Pentru investiția din Apaserv Satu Mare SA noua capacitate de producție va avea o putere instalată 

totală de 0.990 MW.  

Astfel soluția propusă va fi compusa din: 

- Panouri fotovoltaice; 

- Invertoare de rețea; 

- Sistem de montaj si racordare la Tablou general; 

- Sistem de stocare dimensionat pentru a acoperi minim 20% din producția totala, pentru o perioada 

limitata de timp de maxim 12 min.  

Acest sistem, împreună cu echipamentele necesare se montează pe clădiri existente. 

Beneficiarul direct ai proiectului este SC Apaserv Satu Mare SA, care va utiliza energia electrică produsă 

de centrala fotovoltaica, ce face obiectul proiectului propus.  

Beneficiile sunt directe, utilizând in mare măsură energia fotovoltaica pentru consumul propriu de energie 

electrica. 

4. IDENTIFICAREA PROIECTULUI 
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5.1. ANALIZA CERERII 

 

Necesarul de energie electrica  este unul semnificativ, de peste 9800 MWh/an, dar, cu ajutorul panourilor 

fotovoltaice, o buna parte va fi acoperit de acestea, aproximativ 1114 MWh/an, producția fiind împărțita pe 

durata anului conform tabelului următor: 

 

 

5.2 ANALIZA DE OPŢIUNI 

În urma analizării situației existente și luând în considerare cerințele beneficiarului  de a utiliza cât mai mult 

din resursele regenerabile disponibile, coroborat cu dorința de a gestiona cât mai ușor tema asigurării energiei 

electrice pentru consumul propriu, s-au identificat două posibile opțiuni tehnice.  

Diferența dintre cele două opțiuni este dată doar de numărul de invertoare si numărul si puterea panourilor 

fotovoltaice utilizate. 

În vederea îndeplinirii obiectivelor preconizate și pentru asigurarea cererii calculate, au fost identificate 

următoarele opțiuni tehnice: 

Opțiunea 1- Producerea energiei electrice cu 3 module generatoare fotovoltaice  de  990  kWp,  putere  

instalata totala,  conectate la 20 invertoare de înalta eficienta de 50 kW, putere instalata nominala furnizând 

energia electrica direct la parametri rețelei interioare – 0.4 kV, utilizând panouri de 500W/bucata. 

 

Opțiunea 2 – Producerea energiei electrice cu 3 module generatoare fotovoltaice de 990  kWp,  putere  

instalata totala,  conectate la 20 invertoare de înalta eficienta de 50 kW, putere instalata nominala furnizând 

energia electrica direct la parametri rețelei interioare – 0.4 kV, utilizând panouri de 400W/bucata. 

. 

 

 

 

5. REZULTATELE STUDIILOR DE FEZABILITATE, ÎNSOȚITE DE O ANALIZĂ A CERERII ȘI A OPȚIUNILOR 
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Tabel 2 – Descrierea opțiunilor 
Detalii Opțiunea 1- Producerea energiei 

electrice cu 3 module generatoare 

fotovoltaice de 990 kWp, putere 

instalata totala, conectate la 20 

invertoare de înalta eficienta de 50kW, 

putere instalata nominala furnizând 

energia electrica direct la parametri 

rețelei interioare – 0.4 kV, utilizând 

panouri de 500W/bucata. 

Opțiunea 2 – Producerea energiei 

electrice cu 3 module generatoare 

fotovoltaice de 990 kWp, putere 

instalata totala, conectate la 20 

invertoare de înalta eficienta de 50 kW, 

putere instalata nominala furnizând 

energia electrica direct la parametri 

rețelei interioare – 0.4 kV, utilizând 

panouri de 400W/bucata. 

Caracteristici 

tehnice și 

parametri 

specifici ai 

obiectului de 

investiții 

 

Componentele de investiției aferente Opțiunii 1 sunt: 

• Construire centrală de producere a energiei 

electrice utilizând radiația solara, cu putere 

instalată de 0.990 MW 

 

 

Componentele de investiție aferente Opțiunii 2 sunt: 

• Construire centrală de producere a energiei 

electrice utilizând radiația solara, cu putere 

instalată de 0.990 MW 

. 

 

Sinteza analizei de opțiuni realizată în Studiul de fezabilitate este prezentată în tabelul următor: 

 

Tabel 3 - Sinteza analizei de opțiuni 

 Opțiunea 1- Producerea 

energiei electrice cu 3 module 

generatoare fotovoltaice de 

990 kWp, putere  instalata 

totala,  conectate la 20 

invertoare de înalta eficienta 

de 50kW, putere instalata 

nominala furnizând energia 

electrica direct la parametri 

rețelei interioare – 0.4 kV, 

utilizând panouri de 

500W/bucata. 

Opțiunea 2 – Producerea energiei 

electrice cu 3 module generatoare 

fotovoltaice de 990 kWp, putere  

instalata totala,  conectate la 20 

invertoare de înalta eficienta de 

50 kW, putere instalata nominala 

furnizând energia electrica direct 

la parametri rețelei interioare – 

0.4 kV, utilizând panouri de 

400W/bucata. 

aspecte tehnice   

Producerea de energie 

electrica 

Din panouri fotovoltaice cu 

putere unitara de 500w 

Din panouri fotovoltaice cu putere 

unitara de 400w 
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Panouri fotovoltaice Monocristaline, half-cut, cu 

eficienta ridicata 

Monocristaline, half-cut, cu 

eficienta ridicata 

Putere instalata  990 kW 990 kW 

Eficienta Panourilor >21% >21% 

Invertoare 3 invertoare de 100 kW si unul 

de 60 kW 

3 invertoare de 100 kW si unul de 

60 kW 

Eficienta invertoarelor >98% >98% 

AVANTAJE Eficienta buna, cost redus de 

întreținere si operare 

Eficienta buna, 

DEZAVANTAJE -  Cost relative mai mare de 

întreținere 

amplasamente necesare  aprox 10000 mp pe acoperiș 

clădiri existente 

 

aprox 10000mp pe acoperiș Clădiri 

existente 

 

echipamente / utilaje 

complementare 

Invertoare – 20 buc 

Panouri fotovoltaice – 1980 

Invertoare – 20 buc 

Panouri fotovoltaice – 2475  

vulnerabilitate riscuri 

schimbări climatice 

sistemul nu prezintă 

vulnerabilitate mare pentru nici 

una dintre variabilele  

climatice/hazardele pentru 

condițiile climatice actuale și 

viitoare, 

sistemul nu prezintă vulnerabilitate 

mare pentru nici una dintre 

variabilele  

climatice/hazardele pentru condițiile 

climatice actuale și viitoare, 

scădere anuala estimata a 

gazelor cu efect de sera 

238 t CO2 238  t CO2 

costuri investiționale 6.745.405,47 lei cu TVA 7.356.070,66 lei inclusiv TVA 

costuri de operare și 

întreținere 
379.564,24 lei/an cu TVA 

391.133,76 lei/an fără TVA 

Indicatori financiari   

VANF/C -238.746 lei -807.576 lei 

RIRF/C 6,45% 5,23% 

VANF/K 3.109.330 lei 2.543.381 lei 

RRF/K 21,16% 17,32% 

 

Pe baza avantajelor prezentate mai sus și a costurilor mai scăzute, a fost recomandată Opțiunea 1 : 

Producerea energiei electrice cu 3 module generatoare fotovoltaice  de  cca.  990  kWp,  putere  instalata 

totala,  conectate la 20 invertoare de înalta eficienta de 50 kW, putere instalata nominala furnizând 

energia electrica direct la parametri rețelei interioare – 0.4 kV, utilizând panouri de 500W/bucată, 

deoarece avantajele utilizării unei astfel de soluții sunt multe, printre care, poate cel mai important e costul 

mai mic al structurii de montaj, dar si ulterior o întreținere mai puțin costisitoare, numărul de panouri de 

curățat fiind semnificativ mai mic. 
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5.3. CONCLUZIILE STUDIULUI DE FEZABILITATE (PREZENTAREA PE SCURT A SOLUȚIEI 

TEHNICE, VALOAREA DEVIZULUI GENERAL, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A 

LUCRĂRILOR) 

 

Soluția propusă va consta dintr-o nouă capacitate de producere energie electrica din surse fotovoltaice de 

990 kW.  

Fișele de date exclusiv tehnice pentru echipamentele propuse si descrierea componentelor instalației 

fotovoltaice: 

1.   Panouri (module) fotovoltaice; 

2.   Cablu solar de interconectare a modulelor intre ele si cu cutiile de monitorizare si interconectare; 

3.   Invertoare;  

4.   Sistem de Stocare; 

5.  Cabluri de putere pentru interconectarea invertoarelor la punctul comun de control, măsura si conectare 

deconectare 

6.   Punct comun de control, măsura si conectare deconectare 

 

 

1. Panouri (module) fotovoltaice 

 

Panourile fotovoltaice trebuie sa respecte specificațiile minime, alese de proiectant: 

• Eficiența panourilor trebuie să fie minim 19% pentru panouri monocristaline din siliciu;  

• Condiții standard de testare (STC):  

✓ radiație solară 1000 W/m2;  

✓ masa aerului AM 1,5;  

✓ temperatura celulei 25°C.  

• Sa respecte reglementările si legislația in vigoare la nivel național. 

• Trebuie prezentat un certificat de garanție de la producător, garanția acestora trebuind sa fie de 

minim 12 ani pentru produs si 15 ani pentru o funcționare la cel puțin 90% si 25 ani pentru o 

funcționare la cel puțin 80% din puterea nominala; 

• Tehnologia de fabricare trebuie sa fie pe baza de siliciu monocristalin; 

• Toleranta puterii nominale de -0 / +5 W si/sau -0 / +2.5%; 

• Tratament anti reflectiv al suprafeței superioare; 

• Ratinguri de performanta de peste 90%; 

• Nivel de emisii de CO2 minime in procesul de producție; 

• Lungime extinsa a cablurilor de conectare cu conectoare de tip MC® Tape 4  

• Interconectare a celulelor fotovoltaice in cel puțin serii orientate pe lungime si separate cu 

diode individuale accesibile si ușor de înlocuit; 

• Rezista la evenimente seismice conform “cod de proiectare seismica P100-1/2006; 

• Rezista vanturi extreme conform STAS 10101/20-90 “Încărcări date de vânt”; 

• Rezista la încărcări de zăpadă potrivit STAS 10101/21-92 “Încărcări date de zăpadă”; 

• Prezinta găuri de montare si împământare in rama pentru sistem dublu de montare; 

• Rama cu perete dublu si rezistenta înalta; 

 

2. Cablu solar 

Cablul solar trebuie sa respecte specificațiile minime alese de proiectant si in plus: 
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• Sa respecte reglementările si legislația in vigoare la nivel național si European. 

• Curent maxim permis >16A; 

• Perete dublu; 

• Tensiune maxima a sistemului in curent continuu >1000 V; 

• Temperatura de lucru intre -40 ºC si 90 ºC; 

• Umiditatea maxima a mediului fără condensare: 5%-95%; 

• Grad de protecție: IP 65; 

• Rating al secțiunii nominale > 4 mm2; 

• Durabil, flexibil, rezistent la îmbătrânire in condiții extreme de mediu si radiație ultravioleta; 

• Prezinta caracteristici specifice instalării in medii foarte dificile; 

• Rezistenta sporita la intemperii; 

• Rezistenta la apa, ozon, fluide, uleiuri, săruri. 

 

3. Invertoare 

Invertoarele trebuie sa respecte specificațiile minime alese de proiectant si in plus: 

 

• Eficienta de cel puțin 97%; 

• Trebuie prezentat un certificat de garanție de la producător, garanția acestora trebuind sa fie de 

minim 10 ani; 

• Protecție minima de nivel IP 54 pentru montare in mediu neprotejat; 

• Sa permită conectarea șirurilor de panouri fotovoltaice cu tensiuni de pana la 1000V curent continuu; 

• Sa ofere posibilitatea conectării cu dispozitivele de monitorizare pentru achiziția de date (Cutii 

monitorizare) si cu dispozitivele de colectare, arhivare si transmisie de date; 

• Oferă variante de comunicare si transmisie de date pentru monitorizare la distanta; 

• Permite deconectarea de la punctul de racordare de la distanta; 

• Permite oprirea si repornirea de la distanta; 

• Permite reducerea puterii maxime produse prin comanda la distanta; 

• Integrează sau comunica cu sistemul de înregistrare a datelor detaliate; 

• Mesaj de stare de funcționare trimis prin email sau SMS 

• Control si monitorizare a sistemului de la distanta; 

• Flexibil in folosire; 

• Comunicare pe interfețe RS232, RS422, RS485, Ethernet, wifi sau Bluetooth; 

• 1-2 intrări pentru date de la senzorii de temperatura si iradianta; 

• Memorie locala pentru stocarea datelor pentru cel puțin un an; 

 

4. Sistem de stocare 

• Sa fie  fără tehnologii pe bază de plumb, NiCd sau NiMH  

 

Valoarea totala a Devizului General este  6.745.405,47 lei cu TVA,. Durata de realizare a investiției este 

de 4 luni.  
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Graficul de implementare a investiției:  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I  PROIECTARE                             

  
Proiect autorizare execuție 

lucrări 
                            

  Verificare și aprobare                             

  Proiect tehnic de execuție                             

II  EXECUȚIE                             

  

Obiect 1: Centrala 

fotovoltaica, achiziție si 

montaj 

                            

III PROBE TEHNOLOGICE                             

IV PUNERE ÎN FUNCȚIUNE                             

 

Tabelul 4. Grafic de realizare 

 

5.4. ASPECTE DE MEDIU 

 

Prin acest proiect se dorește valorificarea energiei solare fotovoltaice pentru producerea energiei electrice 

necesare consumai propriu. 

Captarea energiei solare se realizează prin intermediul unor celule fotovoltaice. Acestea sunt fabricate din 

semiconductori, cel mai frecvent pe bază de siliciu - monocristalin policristalin sau amorf. Acestea sunt în 

principiu diode sau joncțiuni P-N cu suprafață mare, care  prin  culoarea  închisă  a  materialelor  din  

componentă,  captează  marea  majoritate  a energiei solare (fotonilor incidenți).  O celula fotovoltaica 

clasica, bazata pe siliciu cristalin produce energie electrica cu o tensiune de aproximativ 0,5 V si un curent 

proporțional cu iradianta, suprafața efectiva si eficienta celulei. Cantitatea de energie electrica produsa de o 

celula fotovoltaica poate fi influențata de o multitudine de alți factori: tensiunea de la borne, temperatura, 

etc. Un număr de celule fotovoltaice pot fi conectate in serie si paralel si montate intr-un sistem etanș, in 

general, intre o foaie de sticla securizata si una de Tedlar montate  într-o  rama  din  profil  de  aluminiu  

extrudat.  O  dimensiune  populara  este  de aproximativ  2300mm  x  1150mm,  cu  o  suprafața  de  

aproximativ  2.4  m2. Cu  o  eficienta obișnuita pentru tehnologia de construcție pe baza de siliciu cristalin 

de aproximativ 21%, panoul fotovoltaic poate produce in condiții de test standard (STC) aproximativ 500W. 

Transformarea energiei solare în energie electrică se produce la nivelul joncțiunii P-N si se datorează 

fotonilor din radiația solară care ciocnesc electronii din banda energetică de valență (starea legată în structura 

cristalină), transferându-le îndeajuns de multă energie încât aceștia trec în banda energetică de conducție 

promovând circulația electronilor în direcția dictata de polaritatea joncțiunii. Acest fenomen, cunoscut în 

literatura de specialitate sub numele de Efect Fotovoltaic stă la baza ficționării celulelor fotovoltaice. 

Celulele fotovoltaice sunt conectate în serie și paralel sub formă de panouri pentru a realiza puteri ce pot fi 

folosite în aplicații multiple în funcție de necesități. În cazul de fată, panourile au o putere nominală 

(garantata de producător cu o anumita toleranta). 

Panouri sunt conectate în serii cumulând o putere instalată  de cca. 990kWP  pentru întreaga instalație.  
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W/m2, această instalație produce energie electrica la un nivel de putere de 990 kW. Condiții normale de 

funcționare nu pot fi similare cu cele standard decât foarte rar astfel ca instalația poate produce la un moment 

dat mai mult (in condiții de temperatura scăzută, atmosfera uscata si lipsita de aerosoli, albedo apropiat de 

unitate, in condiții de margine de nor, etc) sau mai puțin decât puterea instalata (in condiții opuse celor 

precedente). 

Energia electrică produsă de panourile de celule fotovoltaice este sub formă de curent continuu (DC) si este 

neregulata (tensiune si curent variabile), dificil de transportat și folosit. Transformarea energiei electrice 

într-o formă transportabilă și folosibilă sau regularizarea energiei electrice. Regularizarea se realizează cu 

ajutorul invertoarelor ce transformă energia electrică generata sub forma de curent continuu (CC) în curent 

alternativ CA ce poate fi furnizata in Sistemul Energetic National (SEN). Regularizarea, are in total o 

eficientă medie Europeana de peste 97,0% și maximă de 98,6%.  Eficienta mare se datorează in parte 

facționarii la tensiuni mari de pana la 1000V pe partea de CC care implica pierderi mici pe liniile conectare 

si o ajustare permanenta a parametrilor de colectare (Maximum Power Point Tracking - MPPT) pe partea 

de CC, printr-o transformare foarte eficienta in CA si prin lipsa transformatoarelor intermediare ridicătoare 

de tensiune pe partea de CA. 

Pentru locația aleasă, 47.803” N, 22.865 ”E, nivelul iradierii solare anuale este de 1438.44 kWh/m2 

(conform cu modelul PVGIS, valorile cele mai actuale la momentul redactării-Mai 2022) 

 

Fig. 2  – Potențialul Solar Energetic Anual pentru Panouri Fotovoltaice cu Înclinare 15Gr 

O investiție de acest gen are o importanță deosebită pornind de la avantajele de mediu prin utilizarea resursei 

solare regenerabile, fără emisii de CO2. 

Instalația este astfel concepută încât să se respecte normele de mediu aflate în vigoare. 

Dintre avantajele ale realizării investiției amintim: 

o Producția de energie din surse regenerabile și creșterea ponderii energiei produse din resurse 

regenerabile în totalul energiei primare consumate; 

o Încadrarea în normele de emisii de noxe conform legislației în vigoare; 
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o Îmbunătățirea condițiilor de mediu, reducerea nivelului de emisii în atmosferă (pulberi, monoxid de 

carbon, gaze cu efect de seră etc.); 

o Reducerea costurilor de operare utilizând o instalație nouă, eficientă dpdv energetic și fiabilă. 

 

În condițiile în care pe plan mondial importanța producției de energiei, eficientizarea sistemelor 

consumatoare de energie și reducerea consumului prin conștientizarea populației, are un rol tot mai 

important, în condițiile în care rezervele fosile sunt în continuă scădere, trebuie acordată o atenție deosebită 

producției de energie din surse regenerabile. 

Dintre sursele de energie regenerabilă: vânt, apă, soare, vegetație etc., sursa solara ocupă un loc foarte 

important. În consecință, sprijinirea unui astfel de proiect este benefică nu doar societății care îl realizează ci 

și zonei în care este amplasată această societate: producerea locala de energie electrică = “energie verde”. 

 

In prezentul proiect este propusă utilizarea tehnologiei Fotovoltaice. 

 

Evaluarea impactului investiției propuse – reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera 

Prin funcționarea centralei fotovoltaice nu va exista nici o poluare a aerului, pentru toate echipamentele se 

vor solicita certificările UL, CE, vor fi noi și vor fi proiectate conform normativelor în vigoare. 

 

Formula de calcul economii emisii CO2: cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, redusă ca urmare a 

instalării capacității suplimentare de producere a energiei din surse regenerabile, considerată neutră din punct 

de vedere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în echivalent tone de CO2. 

 

Scădere anuală estimată a gazelor cu efect 

de seră 

Echivalent tone 

de CO2 

0,213 x 1114 MWhe = 237 tCO2 

 

 

 

 

 

6.1. IPOTEZE DE BAZA 

 

Conform prevederilor art. 101 alin (1) lit (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ACB trebuie să includă 

o analiză financiară. 

Analiza financiară prezentată este elaborată conform cerințelor naționale și europene: 

• Manualul CE privind ACB - “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects” 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf ) 

Obiectivele și scopul analizei este de a calcula performanta și sustenabilitatea financiară a proiectului propus 

spre finanțare pe parcursul perioadei de referință, cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finanțare. 

Analiza se efectuează din punct de vedere al beneficiarului proiectului, prin metoda cost beneficiu 

incrementală, cu luare în considerare a tehnicii actualizării.  

Ipoteze specifice: 

o Anul de bază este 2022; implementarea proiectului este estimată a începe în anul 2023. 

o Perioada de referință utilizată în analiză este de 20 de ani, (240 luni, respectiv 1 an pentru implementarea 

proiectului și 19 de ani pentru operare). Primul an de implementare este 2022. Alegerea acestei durate 

este în conformitate cu precizările din Ghidul Solicitantului. 

o Analiza este exprimată în lei, în preturi constante 2022; 

6. ANALIZA FINANCIARĂ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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o Cursul de schimb utilizat în determinarea costurilor investiției este 1 euro = 4.9479 lei (curs INFOEURO 

din Mai 2022); 

o Rata de actualizare financiară folosită este de 7% potrivit recomandărilor Ghidului ACB. 

 

Tabel 1 - Ipoteze specifice 

Rata financiară de actualizare 7%   

Perioada de implementare a proiectului 1 ani 

Perioada de exploatare a investiției 19 ani 

Perioada de referință 20 ani 

 

In elaborarea fluxurilor financiare s-a ținut cont de următoarele ipoteze macroeconomice: 

 

Tabel 5 – Ipoteze macroeconomice 

 

 
 

*Sursa      
http://www.bnr.ro/Proiectii-BNR-6152-Mobile.aspx      
 

Analiza financiară are ca scop evaluarea rentabilității financiare din punct de vedere al: 

- investiției; 

- verificarea sustenabilității financiare a proiectului. 

Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din 

punct de vedere economic, iar pe de altă parte, arată necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru 

ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar. 

 

 

6.2 METODOLOGIA 

 

Metodologia utilizată este analiza fluxului de numerar actualizat, care presupune următoarele: 

• Se iau în considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reală de numerar plătită sau primită 

pentru proiect. Prin urmare, elementele contabile cum ar fi  amortizarea, provizioanele și fondurile 

de rezervă nu sunt incluse în analiza financiară.  

 DATE DE INTRARE ANALIZA FINANCIARĂ

7%  

1 ani

25 ani

20 ani

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Implementare Operare
Date macroeconomice* An 1 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9

1 Inflația % 12.0% 3.0% 3.0% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%

2 Creșterea PIB % 5.7% 5.7% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

3 Creșterea reală a salariilor % 10.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

4 Rata de schimb mediu (RON/EUR) RON/EUR 4.94              5.00      5.20      5.20      5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20

Date macroeconomice

Rata financiară de actualizare

Perioada de implementare a proiectului

Perioada de exploatare a investiției

Perioada de referință

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Date macroeconomice* An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19

1 Inflația % 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%

2 Creșterea PIB % 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

3 Creșterea reală a salariilor % 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

4 Rata de schimb mediu (RON/EUR) RON/EUR 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20

Date macroeconomice
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• Se iau în considerare numai fluxurile de numerar din anul în care apar și acestea sunt proiectate pe o 

perioadă de referință de 20 de ani pentru sectorul energie, care include și perioada de implementare 

a operațiunii.  

• Se calculează valoarea reziduală a investiției. Valoarea reziduală se determină prin calcularea valorii 

actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viață rămasă a proiectului (diferența dintre 

durata de viață economică utilă și perioada de referință). Valoarea reziduală a investiției este inclusă 

în analiza fluxului de numerar actualizat numai dacă veniturile depășesc costurile de operare și 

mentenanță a investiției. In cazul acestui proiect, în care energia produsă este pentru consum propriu 

și care nu generează venituri nete, nu este inclusă valoarea reziduală în analiza fluxului de numerar 

actualizat și în determinarea indicatorilor profitabilității financiare a investiției. 

• Venitul net actualizat al proiectului este calculat prin deducerea costurilor actualizate din veniturile 

actualizate , ceea ce presupune ca fluxurile de numerar sa fie actualizate prin aplicarea la valoarea 

curentă a unei rate de actualizare financiară de 7% în termeni reali, drept valoare de referință pentru 

operațiunile de investiții cofinanțate prin fondurile nerambursabile.   

• Analiza financiară este elaborată din perspectiva proprietarului. De altfel proprietarul va opera singur 

investiția. 

• Analiza financiară este efectuată la prețurile constante ale anului 2022. Așa cum s-a arătat în Tabelul 

5 au fost luate in considerare evoluțiile preconizate ale prețurilor relative pentru inputuri cheie în 

proiect. Este vorba despre creșteri reale (în preturile constante ale anului 2022). 

• Analiza financiară a fost elaborată ținând cont de principiul incremental, respectiv de faptul că 

evaluarea impactului proiectului se realizează prin compararea a două scenarii: 

➢ Scenariul contrafactual – proiecția fluxurilor de numerar în situația „fără proiect”; 

➢ Scenariul cu proiect – proiecția fluxurilor de numerar în situația implementării prezentului 

proiect. 

 

6.3. EVALUAREA RENTABILITĂȚII FINANCIARE A INVESTIȚIEI 

 

Pentru evaluarea rentabilității financiare a investiției au fost determinate ieșirile și intrările de numerar. 

 

6.3.1. Ieșiri de numerar 

A. Costurile de investiție totale – includ atât costurile de capital cât și costurile legate de 

implementarea proiectului care nu vor fi capitalizate (exemple: costuri cu pregătirea documentațiilor 

de finanțare, costuri cu managementul proiectului, costuri de publicitate și informare, costuri cu 

auditul proiectului, etc). 

Costurile de investiție au fost determinate pe baza Devizului General întocmit în conformitate cu 

H.G. 907/2016. Costurile de investiție au fost apoi împărțite în costuri eligibile și costuri ne-eligibile, 

în conformitate cu Ghidul Solicitantului, așa cum se arată în secțiunea 6.4 a prezentului raport.
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Tabel 6 – Devizul General 
 

 

lei lei lei

1 3 4 5

1.1. 0.00 0.00 0.00

1.2. 0.00 0.00 0.00

1.3. 0.00 0.00 0.00

1.4. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1. 0.00 -0.01 -0.01

0.00 -0.01 -0.01

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.2. 0.00 0.00 0.00

3.3. 0.00 0.00 0.00

3.4. 0.00 0.00 0.00

3.5. 75,000.00 14,249.99 89,249.99

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

25,000.00 4,749.99 29,749.99

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

50,000.00 9,500.00 59,500.00

3.6. 0.00 0.00 0.00

3.7. 263,407.88 50,047.50 313,455.38

213,407.88 40,547.50 253,955.38

50,000.00 9,500.00 59,500.00

3.8. 20,000.00 3,800.00 23,800.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

20,000.00 3,800.00 23,800.00

358,407.88 68,097.48 426,505.36TOTAL CAPITOL 3

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2. Auditul financiar

Asistenţă tehnică 

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 

Inspectoratul de Stat în Construcţii

2

Obţinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecţia mediului şi  aducerea terenului la starea 

iniţială

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

CAPITOLUL 1

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Instalare Sistem de panouri fotovoltaice pentru producere energie electrica

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi                   subcapitolelor de 

cheltuieli

Valoare                                        

(fara TVA) TVA Valoare cu TVA

CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

TOTAL CAPITOL 2

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor 

de intervenţie şi devizul general

Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de aviz, 

acorduri şi autorizaţii

3.8.2. Dirigenţie de şantier

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii

Expertiză tehnică

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

Proiectare

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

Organizarea procedurilor de achiziţie

Consultanţă
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B. Costurile de înlocuire – includ costurile cu înlocuirile de echipamente cu durata de viață 

economică mai mica decât perioada de referință a proiectului. In cazul acestui proiect nu sunt 

componente care au durată de viață mai scurtă decât perioada de referință a proiectului, prin urmare 

nu sunt costuri de înlocuire. 

 

C. Costurile de operare – includ toate costurile generate de operarea și întreținerea noii 

infrastructuri. Aceste costuri au o baza anuală. 

Au fost determinate costurile de operare în situația „fără proiect”, plecând de la datele istorice 

referitoare la consumurile necesare clădirilor vizate de proiect. 

 

 

 

 

 

 

4.1. 0.00 0.00 0.00

4.2. 0.00 0.00 0.00

4.3. 5,051,904.86 959,861.92 6,011,766.78

4.4. 0.00 0.00 0.00

4.5. 0.00 0.00 0.00

4.6. 0.00 0.00 0.00

5,051,904.86 959,861.92 6,011,766.78

 

5.1. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5.2. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5.3. 253,595.24 48,183.10 301,778.34

5.4 4,500.00 854.99 5,354.99

258,095.24 49,038.09 307,133.33

6.1. 0.00 0.00 0.00

6.2. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5,668,407.98 1,076,997.49 6,745,405.47

0.00 0.00 0.00

7.1 0.00 0.00

0.00 0.00

5,668,407.98 1,076,997.49 6,745,405.47

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

Pregătirea personalului de exploatare

Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 4

TOTAL CAPITOL 5

Construcţii şi instalaţii

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii lucrărilor de 

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea 

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Probe tehnologice şi teste

TOTAL GENERAL

TOTAL CAPITOL 7

CAPITOLUL 7

TOTAL CAPITOL 6

Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5% din 1.2, 1.3, 1.4, 3.8)

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice şi 

funcţionale

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj - conform devizelor pe obiect

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 

Dotări

Active necorporale 

Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5

TOTAL GENERAL

Din care C+M

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
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Tabelele 7  prezintă determinarea acestor costuri: 

Tabel 7 - Determinarea costurilor energetice – situația actuală 

 
Sursa: datele beneficiarului 

 

Tabelul următor prezintă determinarea costurilor de operare și întreținere a noii investiții: 

 

 

Tabel 8 - Costurile de operare și întreținere – investiția nouă 

 
Utilizând ipotezele referitoare la creșterile prețurilor prezentate anterior, au fost determinate fluxurile de 

numerar incrementale aferente costurilor de operare și întreținere.  

Fluxurile sunt prezentate în lei, deoarece rata de actualizare de 7% se referă la preturi constante în lei, la fel 

și creșterile prezentate în tabelul 5. 

 

 

.

Nr crt Denumire cheltuială Explicatii Cantitate UM

Preț 

unitar lei 

fără TVA

Valoare 

totală lei 

fără TVA

TVA (19%)

TOTAL LEI 

INCLUSIV 

TVA

TOTAL EURO 

INCLUSIV 

TVA

1 Cheltuieli privind utilitățile energie electrică 891,200.00 169,328.00 1,060,528.00 214,339.01

1,060,528.00 214,339.01TOTAL GENERAL

Nr crt Denumire cheltuială Explicatii Cantitate UM
Preț unitar lei 

fără TVA

Valoare totală 

lei fără TVA

TVA 

(19%)

TOTAL LEI 

INCLUSIV 

TVA

TOTAL 

EURO 

INCLUSIV 

TVA

apă 100 mc 4.89 489.00 92.91 581.91 117.61

2
Cheltuieli cu personalul din 

care: 196,320.00 196,320.00 39,677.44

2.1
Cheltuieli cu salariile 

personalului de exploatare

s-au prevăzut a se angaja 

un număr de 4 persoane 

pentru faza de exploatare 

la un salar de 4000 

lei/luna/persoana

4.00 angajați 48,000.00 192,000.00 192,000.00 38,804.34

2.2
Cheltuieli cu contributia 

asiguratorie de munca

2,25 % din cheltuielile 

salariale 1,080.00 4,320.00 4,320.00 873.10

3
Cheltuieli cu întreținerea și 

mentenanța

pentru clădiri s-a estimat 

un procent de 2% din 

valoarea pentru 

echipamente

1 SG 101,038.10 101,038.10 19,197.24 120,235.34 24,300.28

4
Cheltuieli privind asigurările 

obligatorii

s-a estimat un procent de 

0,1% din valoarea 

investiției

1 SG 5,051.90 5,051.90 5,051.90 1,021.02

302,899.00 322,189.15 65,116.35

Cheltuieli privind utilitățile1

TOTAL GENERAL
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Tabel 9 - Fluxurile de numerar de ieșire – fluxuri incrementale (costuri incrementale de operare și întreținere) 

 

 

COSTURI DE OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE PERIOADA DE REFERINTA

Scenariul cu proiect

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Perioda de referință An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9

Cheltuieli cu materia primă 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli privind materialele auxiliare 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli privind utilitățile 1,060,528 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli privind transportul 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli privind personalul 0 221,760 221,760 221,760 221,760 232,848 244,490 256,715 269,551

Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca 0 4,990 4,990 4,990 4,990 5,239 5,501 5,776 6,065

Cheltuieli cu întreținerea și mentenanța 0 120,235 120,235 120,235 120,235 120,235 120,235 120,235 120,235

Cheltuieli privind asigurările obligatorii 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023

Total cheltuieli de operare și întreținere 1,060,528 348,008 348,008 348,008 348,008 359,345 371,249 383,749 396,874

Scenariul fără proiect

Perioda de referință An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9

Cheltuieli cu materia primă 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli privind utilitățile 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528

Cheltuieli privind personalul 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu întreținerea și mentenanța 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total cheltuieli de operare și întreținere 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528

Venituri (energie electrica) 0 0 0 0 0 0 0
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COSTURI DE OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE PERIOADA DE REFERINTA

Scenariul cu proiect

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Perioda de referință An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Cheltuieli cu materia primă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli privind materialele auxiliare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli privind utilitățile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli privind transportul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli privind personalul 283,029 297,180 312,039 327,641 344,023 361,224 379,285 398,249 418,161 439,069 461,022

Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca 6,368 6,687 7,021 7,372 7,741 8,128 8,534 8,961 9,409 9,879 10,373

Cheltuieli cu întreținerea și mentenanța 120,235 120,235 120,235 120,235 120,235 120,235 120,235 120,235 120,235 120,235 120,235

Cheltuieli privind asigurările obligatorii 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023

Total cheltuieli de operare și întreținere 410,655 425,125 440,318 456,271 473,022 490,610 509,077 528,468 548,828 570,206 592,653

Scenariul fără proiect

Perioda de referință An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Cheltuieli cu materia primă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli privind utilitățile 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528

Cheltuieli privind personalul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu întreținerea și mentenanța 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total cheltuieli de operare și întreținere 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528

Venituri (energie electrica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Fluxurile de ieșire incrementale  negative arată economiile de costuri realizate prin implementarea proiectului.

 METODA INCREMENTALĂ

Capitole de venituri si cheltuieli Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10

Cheltuieli de operare și întreținere

Scenariul cu proiect 1,060,528 1,060,528 1,060,528 348,008 348,008 359,345 371,249 383,749 396,874 410,655

Scenariul fără proiect 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528

Costuri incrementale 0 0 0 -712,520 -712,520 -701,183 -689,279 -676,779 -663,654 -649,873

Total cheltuieli incremenetale 0 0 0 -712,520 -712,520 -701,183 -689,279 -676,779 -663,654 -649,873

Fluxuri nete de numerar din 

exploatare
0 0 0 712,520 712,520 701,183 689,279 676,779 663,654 649,873

Alocatii pentru functionare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10

Scenariul cu proiect 1,060,528 1,060,528 1,060,528 348,008 348,008 359,345 371,249 383,749 396,874 410,655

Scenariul fără proiect 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528

Economii la buget 0 0 0 712,520 712,520 701,183 689,279 676,779 663,654 649,873

 METODA INCREMENTALĂ

Capitole de venituri si cheltuieli Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20

Cheltuieli de operare și întreținere

Scenariul cu proiect 425,125 440,318 456,271 473,022 490,610 509,077 528,468 548,828 570,206 592,653

Scenariul fără proiect 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528

Costuri incrementale -635,403 -620,210 -604,257 -587,506 -569,918 -551,451 -532,060 -511,700 -490,322 -467,875

Total cheltuieli incremenetale -635,403 -620,210 -604,257 -587,506 -569,918 -551,451 -532,060 -511,700 -490,322 -467,875

Fluxuri nete de numerar din 

exploatare
635,403 620,210 604,257 587,506 569,918 551,451 532,060 511,700 490,322 467,875

Alocatii pentru functionare Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20

Scenariul cu proiect 425,125 440,318 456,271 473,022 490,610 509,077 528,468 548,828 570,206 592,653

Scenariul fără proiect 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528

Economii la buget 635,403 620,210 604,257 587,506 569,918 551,451 532,060 511,700 490,322 467,875
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6.3.2. Intrări de numerar  

 

Nu este cazul 

 

Veniturile din operare  

 

Acest proiect produce energie electrica pentru consumul propriu. Referitor la energia electrică produsa, 

aceasta va fi consumata intern, pentru compensarea consumurilor proprii, deci în determinarea veniturilor 

din producerea de energie electrică poate fi considerat ca valoare acestora va acoperii costurile consumurilor 

de energie electrică. 

 

6.3.3. Fluxul de numerar net  

 

Fluxul de numerar net reprezintă diferența dintre intrările de numerar și ieșirile de numerar. In vederea 

determinării indicatorilor rentabilității financiare a investiției, în calculul fluxului de numerar net nu se iau 

în considerație următoarele elemente: 

- fluxurile financiare de natura dobânzilor și rambursărilor de credite; 

- impozitele, taxele și alte ieșiri de numerar care nu sunt legate de costurile de operare; 

- fluxurile de numerar de tipul subvențiilor, creditelor bancare, cofinanțarea UE; din acest motiv 

alocațiile bugetare pentru funcționare nu sunt incluse in calculul fluxului de numerar net. 

 

 

Tabelul următor prezinta fluxul de numerar net. 

 

Tabel 10 - Fluxul de numerar net 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitole de venituri si cheltuieli Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10

Cheltuieli de operare și întreținere

Scenariul cu proiect 1,060,528 1,060,528 1,060,528 348,008 348,008 359,345 371,249 383,749 396,874 410,655

Scenariul fără proiect 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528

Costuri incrementale 0 0 0 -712,520 -712,520 -701,183 -689,279 -676,779 -663,654 -649,873

Total cheltuieli incremenetale 0 0 0 -712,520 -712,520 -701,183 -689,279 -676,779 -663,654 -649,873

Fluxuri nete de numerar din 

exploatare
0 0 0 712,520 712,520 701,183 689,279 676,779 663,654 649,873

Capitole de venituri si cheltuieli Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20

Cheltuieli de operare și întreținere

Scenariul cu proiect 425,125 440,318 456,271 473,022 490,610 509,077 528,468 548,828 570,206 592,653

Scenariul fără proiect 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528

Costuri incrementale -635,403 -620,210 -604,257 -587,506 -569,918 -551,451 -532,060 -511,700 -490,322 -467,875

Total cheltuieli incremenetale -635,403 -620,210 -604,257 -587,506 -569,918 -551,451 -532,060 -511,700 -490,322 -467,875

Fluxuri nete de numerar din 

exploatare
635,403 620,210 604,257 587,506 569,918 551,451 532,060 511,700 490,322 467,875
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6.3.4. Indicatorii rentabilității financiare a investiției 

 

Rentabilitatea financiară a unei investiții este evaluată prin estimarea valorii actualizate nete financiare și a 

ratei de rentabilitate financiară a investiției [VANF/C și RRF/C]. Acești indicatori compară costurile de 

investiție cu veniturile nete și stabilesc în ce măsură veniturile nete ale proiectului sunt în măsură să 

ramburseze investițiile, indiferent de sursele de finanțare. 

 

Valoarea actualizată netă financiară (VANF) reprezintă suma care rezultă după ce costurile de investiție, 

de funcționare și de înlocuire preconizate (actualizate) ale proiectului sunt deduse din valoarea actualizată a 

veniturilor  preconizate. Rata de rentabilitate financiară (RRF) este rata de actualizare care determină o 

VANF egală cu zero. 

 

Indicatorii rentabilității financiare a investiției se calculează pe baza fluxului de numerar net incremental, 

prezentat in secțiunea anterioara.  

 

Valoarea indicatorilor de rentabilitate financiară ai investiției arată capacitatea veniturilor nete generate de 

proiect de a acoperi costurile de investiții, indiferent de modalitatea în care acestea sunt finanțate.  

 

În cazul investițiilor cu componenta nerambursabila, valoarea indicatorului RRF/C indică dacă cofinanțarea 

UE nu depășește valoarea monetară ce face proiectul rentabil, pentru a nu genera un caz de suprafinanțare. 

Astfel, VANF(C) înainte de contribuția UE ar trebui să fie negativă și RRF(C) ar trebui să fie mai mică decât 

rata de actualizare folosită pentru analiză.  Tabelul următor prezinta calculul indicatorilor rentabilității 

financiare a investiției. 

 

Pentru acest proiect VANF (C) este negativ, egal cu -238.746 lei, iar RRF (C) are valoarea de 6.45%, mai 

mică decât rata de actualizare de 7%, ceea ce arată ca proiectul are nevoie de sprijin financiar 

nerambursabil pentru a deveni viabil financiar. 
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Tabel 2 - Calculul indicatorilor de profitabilitate a investiției 

 

 
 

 

Calculul indicatorilor de profitabilitate a proiectului din perspectiva proprietarului (în condițiile cofinanțării UE) 

Indicatorii de profitabilitate a proiectului în condițiile sprijinului din partea Uniunii Europene sunt VANF/K si RRF/K și sunt determinați prin deducerea din valoarea investitei a sprijinului din partea Uniunii europene (contribuția 

FEDR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI FINANCIARI înainte de obținerea finanțării

An implementare

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Costuri cu investitia

Scenariul cu proiect 5,668,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scenariul fără proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costuri cu invesțitia 5,668,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costuri de operare și  întreținere 

Scenariul cu proiect 1,060,528 1,060,528 1,060,528 348,008 348,008 359,345 371,249 383,749 396,874 410,655 425,125 440,318 456,271 473,022 490,610 509,077 528,468 548,828 570,206 592,653

Scenariul fără proiect 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528

Costuri incrementale 0 0 0 -712,520 -712,520 -701,183 -689,279 -676,779 -663,654 -649,873 -635,403 -620,210 -604,257 -587,506 -569,918 -551,451 -532,060 -511,700 -490,322 -467,875

Total ieșiri 5,668,408 0 0 -712,520 -712,520 -701,183 -689,279 -676,779 -663,654 -649,873 -635,403 -620,210 -604,257 -587,506 -569,918 -551,451 -532,060 -511,700 -490,322 -467,875

Venituri

Scenariul cu proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scenariul fără proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total venituri incremenetale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valoare reziduală 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxuri nete de numerar din exploatare -5,668,408 0 0 712,520 712,520 701,183 689,279 676,779 663,654 649,873 635,403 620,210 604,257 587,506 569,918 551,451 532,060 511,700 490,322 467,875

Rata actualizare 7%

VAN venituri din operare 0

VAN costuri de operare -5,058,831

Valoarea financiara neta actualizata a 

investitiei VANF/C
-238,746

Rata interna de rentabilitate financiara a 

investitiei (RRF/C)
6.45%

Capitole de venituri și cheltuieli
Ani previziuniAni previziuni
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Tabel 3– Calculul indicatorilor de profitabilitate a proiectului din perspectiva proprietarului (cu sprijin din partea UE) 

 
 

 

Valoarea indicatorilor de rentabilitate financiară ai proiectului, în condițiile asistenței financiare din partea UE,  arată capacitatea veniturilor nete generate de proiect de a acoperi costurile de investiții. Astfel, acești indicatori trebuie sa 

demonstreze rentabilitatea financiara a proiectului, în condițiile asistentei financiare nerambursabile.  

 

Pentru acest proiect VANF (K) este pozitiv, egal cu 3.109.330 lei, iar RRF (K) are valoarea de 21.16%, mai mare ca rata de actualizare de 7%, ceea ce arată ca proiectul este rentabil în condițiile asistenței financiare din partea 

UE. Valorile mici ale acestor indicatori arată ca determinarea volumului asistenței financiare nerambursabile a fost făcuta corect, neconducând la o suprafinanțare. 

INDICATORI FINANCIARI dupa obținerea finanțării

An implementare

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Costuri cu investitia

Scenariul cu proiect 3,121,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scenariul fără proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costuri cu invesțitia 3,121,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costuri de operare și  întreținere 

Scenariul cu proiect 1,060,528 348,008 348,008 348,008 348,008 359,345 371,249 383,749 396,874 410,655 425,125 440,318 456,271 473,022 490,610 509,077 528,468 548,828 570,206 592,653

Scenariul fără proiect 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 1,060,528 145,531

Costuri incrementale 0 -712,520 -712,520 -712,520 -712,520 -701,183 -689,279 -676,779 -663,654 -649,873 -635,403 -620,210 -604,257 -587,506 -569,918 -551,451 -532,060 -511,700 -490,322 447,122

Total ieșiri 3,121,211 -712,520 -712,520 -712,520 -712,520 -701,183 -689,279 -676,779 -663,654 -649,873 -635,403 -620,210 -604,257 -587,506 -569,918 -551,451 -532,060 -511,700 -490,322 447,122

Venituri

Scenariul cu proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scenariul fără proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total venituri incremenetale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valoare reziduală 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxuri nete de numerar din exploatare -3,121,211 712,520 712,520 712,520 712,520 701,183 689,279 676,779 663,654 649,873 635,403 620,210 604,257 587,506 569,918 551,451 532,060 511,700 490,322 -447,122

Rata actualizare 7%

VAN venituri din operare 0

VAN costuri de operare -6,026,350

Valoarea financiara neta actualizata a 

investitiei VANF/K
3,109,330

Rata interna de rentabilitate financiara a 

investitiei (RIRF/K)
21.16%

Capitole de venituri și cheltuieli
Ani previziuni
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6.4. DETERMINAREA CONTRIBUȚIEI MAXIME DIN FONDURI NERAMBURSABILE 

 

Stabilirea contribuției maxime din fonduri publice nerambursabile se face  în funcție de tipul de proiect. In 

Cazul PNRR, valoare maxima finanțabila este de 750000 euro/MW, dar din care un nivel mai mare de 

contribuție proprie poate aduce un punctaj suplimentar.  

In plus, sistemul de stocare dimensionat pentru obținere punctaj suplimentar, vine cu un cost suplimentar. 

Conform articolului următor, parte integranta fin Ghid, costul maxim eligibil este de 750000 euro/MW: 

Art. 41 alin. 6 (c) ,,pentru anumite instalații mici, în cazul în care o investiție mai puțin ecologică nu poate 

fi identificată din cauză că nu există instalații de dimensiuni reduse, costurile totale de investiții destinate 

realizării unui nivel mai ridicat de protecție a mediului constituie costurile eligibile.” 

În acest caz, întregul cost investițional este eligibil pentru finanțare. 

Metodologia aferentă cazului menționat la art. 41 alin. 6_(c) se aplică proiectelor cu capacități instalate 

între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv) pentru producția de energie electrică din surse solare și 

eoliene. 

Intensitatea ajutorului de stat maxim acordat este de 100% din costurile eligibile, cu încadrarea în 

următoarele plafoane maxime: 

▪ 1.300.000 Euro/MW pentru energia eoliană; 

▪ 750.000 Euro/MW pentru energia solară. 

Plafoanele menționate mai sus includ și componenta de stocare, aceasta având un procent de maximum 

20% din valoarea ajutorului de stat solicitat. 

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și nu poate depăși, conform 

prevederilor Regulamentului, 15 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții, echivalent în lei 

la cursul mediu de schimb de 4,98 lei/euro. 

În urma aplicării acestei metodologii de calcul, se obține valoarea maximă a costurilor eligibile aferente 

proiectului, în funcție de care beneficiarul stabilește cuantumul ajutorului de stat solicitat pentru oferta 

depusă care trebuie să fie mai mic sau egal cu valoarea rezultată în urma aplicării metodologiei de calcul, 

cu respectarea plafoanelor maxime de mai sus. 

Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o 

contribuție financiară pentru diferența până la totalul costurilor proiectului fie din resurse proprii, fie din 

surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui ajutor public. 

Pentru a stabili contribuția proprie și a determina cuantumul maxim al ajutorului de stat pe care îl poate 

solicita, solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, condițiile de eligibilitate a 

cheltuielilor (a se vedea Anexa nr. 4 – Categorii de cheltuieli la prezentul ghid) și intensitatea ajutorului 

de stat menționat mai sus.  
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În urma aplicării metodologiei sus-menționate au fost obținute următoarele date: 

 

Tabel 4 – Sursele de finanțare 

 

6.5. ASIGURAREA VIABILITĂȚII (SUSTENABILITĂȚII) FINANCIARE 

 

Analiza de sustenabilitate financiară se bazează pe proiecții privind fluxul de numerar neactualizat.  

Ea este utilizată  pentru a demonstra că proiectul va dispune de lichidități suficiente de la an la an pentru a-

și acoperi întotdeauna costurile de investiție și operaționale pe parcursul întregii perioade de referință.  

 

Sustenabilitatea financiară a proiectului se  evaluează în corelare cu: 

• graficul de realizare a investiției versus proiecția lunară a fluxului de numerar pe perioada de realizare 

a investiției; 

• planul de finanțare și sursele prevăzute, cu prezentarea detaliată a graficelor de rambursare a 

împrumuturilor, costul creditului, graficul cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate, versus 

proiecția anuală a fluxului de numerar pe perioada de operare. 

 

In analiza de sustenabilitate nu se tine seama de valoarea reziduală, aceasta nefiind un flux financiar efectiv, 

decât daca în ultimul an activul este lichidat (vândut). In schimb, în analiza de sustenabilitate sunt luate în 

considerare toate resursele financiare (cofinanțarea UE, credite bancare, subvenții, alocații bugetare), 

rambursările obligațiilor financiare ale entității, precum și aporturile de capital, dobânzi și taxele directe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procent finantare 41%

Lei Euro Lei Euro Lei Euro

Asistenta financiara nerambursabila din care: 5,325,500.10 1,076,315.22 342,907.88 69,303.72    5,668,407.98 1,145,618.94

Surse proprii 3,142,045.06 635,025.98 3,142,045.06 635,025.98

PNRR 2,183,455.04 441,289.24 2,183,455.04 441,289.24

TOTAL PROIECT 5,325,500.10 1,076,315.22 342,907.88 69,303.72 5,668,407.98 1,145,618.94

Curs  INFOEURO din mai 2022, 1 euro = 4,9479

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total 
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Tabelul următor prezintă analiza de sustenabilitate a proiectului propus spre finanțare: 

 

Tabel 14 - Sustenabilitatea financiara a proiectului 

 
 

 

Sustenabilitatea financiară a proiectului este asigurată prin verificarea faptului că fluxul de numerar net cumulat (neactualizat) este  egal cu zero 

pentru fiecare an și pe parcursul întregii perioade de referință luate în considerare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTENABILITATE FINANCIARĂ

An de implementare

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20

Intrari de fluxuri de numerar (Resurse 

financiare)

Finantarea investitiei (fonduri 

nerambursabile)
61,152 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Co-finantarea beneficiarului 3,484,953 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alocatii bugetare 1,060,528 1,060,528 1,060,528 348,008 348,008 359,345 371,249 383,749 396,874 410,655 425,125 440,318 456,271 473,022 490,610 509,077 528,468 548,828 570,206 592,653

Total intrari de fluxuri 4,606,633 1,060,528 1,060,528 348,008 348,008 359,345 371,249 383,749 396,874 410,655 425,125 440,318 456,271 473,022 490,610 509,077 528,468 548,828 570,206 592,653

Iesiri de fluxuri de numerar

Costuri cu investiția 3,546,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costuri de întreținere 1,060,528 1,060,528 1,060,528 348,008 348,008 359,345 371,249 383,749 396,874 410,655 425,125 440,318 456,271 473,022 490,610 509,077 528,468 548,828 570,206 592,653

TOTAL Ieșiri de fluxuri de numerar 4,606,633 1,060,528 1,060,528 348,008 348,008 359,345 371,249 383,749 396,874 410,655 425,125 440,318 456,271 473,022 490,610 509,077 528,468 548,828 570,206 592,653

Fluxuri de numerar nete anuale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxuri nete cumulate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sustenabilitate financiară
Ani de previziuneAni de previziune
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6.4. ANALIZA DE SENZITIVITATE 

 

Analiza de senzitivitate a fost efectuata in patru scenarii favorabile sau mai puțin favorabile, astfel: 

Scenariul 1 – Cost investiție cu 5% mai mic; 

Scenariul 2 – Cost investiție cu 10% mai mic; 

Scenariul 3 – Cost investiție cu 5% mai mare; 

Scenariul 4 – Cost investiție cu 10% mai mare; 

 

In urma analizelor efectuate, rezultatele pentru indicatorii financiari au fost centralizate in tabele următoare, 

iar pe graficele rezultate se poate urmări influenta acestor condiții impuse: 

 

Tabel 15 – Analiza de senzitivitate pentru VAF/C 

 

Figura 3. Variația indicatorilor financiari cu variația investiției 

 

 

Valoarea financiara neta 

actualizata a investitiei 

VANF/C

Rata interna de 

rentabilitate 

financiara a 

investitiei (RRF/C)

Valoarea financiara 

neta actualizata a 

investitiei VANF/K

Rata interna de 

rentabilitate financiara a 

investitiei (RIRF/K)

% lei lei % lei %

I4 +10% 6,235,249.000 762,216.707 5.34% 3,456,367.67 13.01%

I3 +5% 5,951,828.000 1,034,736.899 5.88% 3,606,425.36 13.69%

Scenariu de baza 5,668,408.000 -238,746.000 6.45% 3,109,330.00 21.16%

I1 -5% 5,384,988.000 1,579,775.361 7.06% 3,906,542.67 15.19%

I2 -10% 5,101,567.000 1,852,295.553 7.72% 4,056,600.36 16.03%

Scenariu
Investitia
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Tabel 15 – Analiza de senzitivitate pentru VAF/C 

 

Figura 3. Variația indicatorilor financiari cu variația investiției 

 

 

 

 

 

Valoarea financiara neta 

actualizata a investitiei 

VANF/K

Rata interna de 

rentabilitate 

financiara a 

investitiei 

(RIRF/K)

%  euro  euro %

I4 +10% 3,433,332.000 3,456,367.669 13.01%

I3 +5% 3,277,272.000 3,606,425.361 13.69%

Scenariu de baza 3,121,211.000 3,109,330.000 21.16%

I1 -5% 2,965,150.000 3,906,542.669 15.19%

I2 -10% 2,809,090.000 4,056,600.361 16.03%

Scenariu
Investitia


