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Pentru  conservarea si protejarea cadrului  natural au fost prevazute lucrari in urmatoarele Obiecte 
de  investii :  

Obiect  02 – Grup electrogen, grup sanitar si scara exterioara de acces  
Pentru accesul vizitatorilor spre Biserica din zona de Nord se propune  amenajarea supratei de teren astfel : 
- Scara exterioara de acces catre Biserica-cu 27 de trepte distribuite in 3 rampe cu latimea libera de 1,60 m. 
- Plasate sub scara de acces sunt- incapere grup electrogen, grup sanitar care poate fi folosit de  persoane 
cu dizabilitati. 

Obiect  03 – Imprejmuire incinta 
- Imprejmuirea incintei, conform detaliilor  propuse pentru incinta de 1.187 mp, pe o lungime de 155 ml. 

Obiect  04 – Sistematizare verticala 
In  incinta  detinuta de  de Nanastirea Bisericani cu suprafata de 1.187 mp si Biserica ,,Buna 

Vestire” nu este executata o sistematizare verticala in jurul Cladirii  monument.  
Conform cotelor din planul topo, diferenta de nivel din zona strazii Fermei pina la pietonalul plasat 

pe latura de Nord a Bisericii este  cuprins intre : 
-  4,11 m - la Nord de  Biserica spre limita de  Est a parcelei 
-  6,53 m - la Nord de  Biserica spre limita de  Vest a parcelei. 

Pe latura de Nord diferenta de nivel la Strada Fermei este  de aproximativ : 
- lungime tronson 1 = 15,00 m, cu diferenta de  =  2,14 m ( 451,76 - 449,62)  cu panta de  14,27 %. 
- lungime tronson 2 = 22,00 m, cu diferenta de  =  1,71 m ( 449,62 - 447,91)  cu panta de    7,77 %. 

  Prin sistematizarea verticala a incintei, pot fi  corelate  unele cote  de teren amenajat ale terenului, 
prin propuneri de circulatii avand,  cote  de teren amenajat - pentru  trotuare  pietonale si alei auto plasate 
la Nord. 
- Lucrari de Sistematizare verticala - pentru asigurarea colectarii si dirijarii apelor meteorice. 

Obiect  05 – Punct gospodaresc, spatii verzi de incinta si mobilier urban 
- Pentru asigurarea curateniei si protectia mediului – punctual gospodaresc are cinci pubele  
- Lucrari pentru  amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din incinta Monumentului. 
- Lucrari mobilier urban - Stalpi, Banci, Cosuri de gunoi si Placa speciala de  informare pentru persoane cu 
dizabilitati- mevazatori. 

Obiect  06 – Parcaj, trotuare si alei pietonale 
- Lucrari Parcaj dalat cu 5 locuri, din care 1 loc  pentru persoane cu dizabilitati.  

Obiect  07 – Iluminat architectural 
- Lucrari pentru punerea in valoare a edificiului in cadrul incintei. 

Obiect  08 – Retea exterioara alimentare cu apa 
- Lucrari instalatii racord apa, pentru Biserica, Grup sanitar personae cu dizabilitati si intretinerea spatiilor 
verzi din incinta Monumentului. 

Obiect  09 – Retea exterioara canalizare si fosa septica 
- Aceste lucrari cuprind  racordarea  grupului sanitar la fosa septica de 10 mc prin scurgere gravitationala. 

Obiect  10 – Retea exterioara electrica 
- Lucrari instalatii bransament electric pentru incinta Bisericii. 

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de 
intervenţie: 

5.6.a) prezentarea  cadrului  de  analiză,  inclusiv  specificarea  perioadei  de referinţă  şi  
prezentarea  scenariului  de  referinţă ; 

Conform  temei de proiectare.  
Se propune reabilitarea Monumentului Biserica Buna Vestire. 
Perioada de referinta este de 15 de ani, intervalul de referință recomandat de Comisia Europeană, 

prin Orientări privind metodologla de realizare a analizei costuri-beneficii". 
Analiza financiară aferentă proiectului de restaurare a fost elaborată având la bază următoarele 

documente cadru: 
• Documentul de lucru nr. 4 - Orientări privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii, 

elaborat de Comisia Europeana; 
• Manual Analiză Cost-Eficacitate, elaborat de Comisia Europeana; 
• Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiții, elaborat de Comisia Europeană. 
In cadrul proiectului a fost propus urmatorul scenariu structurat in 10 Obiecte de  ivestitii cu  

urmatoarele  lucrari preconizate : 
Obiect  01 - Biserica Buna Vestire.  
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Obiect  02 – Grup electrogen, grup sanitar si scara exterioara de acces  
Obiect  03 – Imprejmuire incinta 
Obiect  04 – Sistematizare verticala 
Obiect  05 – Punct gospodaresc, spatii verzi de incinta si mobilier urban 
Obiect  06 – Parcaj, trotuare si alei pietonale 
Obiect  07 – Iluminat architectural 
Obiect  08 – Retea exterioara alimentare cu apa 
Obiect  09 – Retea exterioara canalizare si fosa septica 
Obiect  10 – Retea exterioara electrica 
5.6.b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea  

investiţiei,  inclusiv prognoze  pe  termen mediu şi lung; 
Conservarea, restaurarea și  punerea în valoare a  Bisericii Buna Vestire si a incintei -constituie  

recuperarea necesară  a unui  monument emblematic  din zona Judetului Neamt , datat in anul 1512 
perioada feudala, care este necesar a fi redat comunitatii Judetului Neamt. 

 Pe termen lung poate avea un impact social deosebit de important- cu raportari la istoria Romaniei, 
inclusiv pelerinaje in zilele de  pomenire  prevazute in Caledarul Crestin Ortodox  (Buna Vestire) si 
Sarbatori de comemorare - Inaltarea Domnului.   
Alte bunuri si servicii :    -  Imbunatatirea aspectului Zonei Satului Bisericani. 

                           -  Asigurarea Cerintelor esentiala pentru  investitie, conform legislatiei in vigoare. 
5.6.c) analiza financiară ;  sustenabilitatea  financiară; 
c.1) Costurile estimative ale investitiei sunt: 
Orizontul de timp reprezintă numărul de ani pentru care se fac previziunile. Orizontul de timp luat 

în considerare pentru previziunea costurilor de operare și a veniturilor financiare aferente proiectului este 
de 15 ani. Acesta este în conformitate cu Orientări privind metodologla de realizare a analizei costuri-
beneficii, în care se menționează că pentru sectorul Alte servicii orizontul de timp mediu este de 15 ani. 

 
Indicatorii care reflectă eficienţa investiţiei luaţi în considerare sunt: valoarea actualizată netă 

(VAN), rata internă de rentabilitate (RIR). 
Valoarea actualizată netă (VAN) se determină ca diferenţă între beneficiile nete viitoare actualizate 

şi capitalul investit. 

 
Datele rezultate sunt interpretate astfel: 
- Rata interna de rentabilitate (RIR) este subunitara, dovedind faptul ca investitia strict din punct de 

vedere financiar nu este una aducatoare de profit, motivele necesitatii fiind legate de valorificarea 
patrimoniului socio-cultural national. Rezultatul semnifica faptul ca planul de investitii necesita sustinere 
financiara din fonduri nationale/ europene nerambursabile pentru a putea fi operationalizat 

- valoarea actualizata neta (VAN) este negativa, contribuind la aceleasi concluzii generale 
prezentate anterior. 

Proiectul de investitii in varianta studiata necesita finantare nerambursabila de la bugetul de stat/ 
bugete europene pentru a putea fi implementat, avand in vedere ca veniturile solicitantului sunt inferioare 
necesarului de finantare al investitiei. 

 Din documentare - au fost semnalate investii similare cu proiectul actual, avand in vedere statutul 
de Monument Istoric, clasat in grupa A,  este necesara o comparartie intre Valorile de investitii la Obiect 
01- Monumentul Biserica Buna Vestire  si Valoarea de inventar propusa. 

- Obiect 01 - Valoarea de  investitie Biserica  =     9.125.847,37 Lei  (fara T.V.A.) 
- Obiect 01 - Valoarea de  inventar   Biserica  =   59.617.363,00 Lei  (fara T.V.A.) 
c.4) Procentul Valoarii de investitie raportata la Valoarea de inventar propusa este : 
- 9.125.847,37  Lei  (fara T.V.A.) / 59.617.363,00 Lei  (fara T.V.A.) x 100 =  15,31 %. 
c.5) Concluzii - Costurile de reabilitare pentru investitie sunt eficiente prin procentul de fonduri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Costuri de investitie 8.525.933 7.560.733
Costuri de operare 242.676 242.676 242.676 242.676 242.676 242.676 242.676 242.676 242.676 242.676 242.676 242.676 242.676
Costuri de reparatii periodice 3.235 3.235 3.235
TOTAL COSTURI 8.525.933 7.560.733 242.676 242.676 245.912 242.676 242.676 242.676 242.676 245.912 242.676 242.676 242.676 242.676 245.912
Venituri de operare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din subventii 242.676 242.676 342.676 342.676 345.912 342.676 342.676 342.676 342.676 345.912 342.676 342.676 342.676 342.676 345.912
TOTAL VENITURI 242.676 242.676 342.676 342.676 345.912 342.676 342.676 342.676 342.676 345.912 342.676 342.676 342.676 342.676 345.912
Flux de numerare net -8.283.257 -7.318.057 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
RIR
VAN

-23,62%
-13.807.395,60 lei



120 

investite, fata de valoarea de inventar propusa pentru un Monument Istoric, clasat in Grupa A , in LM.I. 
2015, Jud. Neamt. 

Capacitatea beneficiarului proiectului de-a gestiona implementarea investiţiei propuse este 
determinanta  pentru succesul intervenţiei şi în final, pentru garantarea atingerii obiectivelor stabilite. 
Din această  perspectivă, beneficiarul proiectului trebuie să demonstreze că intervenţia propusă este 
sustenabilă din punct de vedere financiar şi nu va pune în pericol capacitatea sa de a îndeplini toate 
obligaţiile financiare pe parcursul perioadei de referinţă. Sustenabilitatea financiară implică existenţa 
unui flux de numerar  cumulat  pozitiv pentru fiecare an al proiecţiilor (suficient numerar pentru 
desfăşurarea fără dificultati a operaţiunilor în fiecare an). Deficitele temporare pot fi acoperite 
eventual  printr-un credit. 

5.6.d) analiza economică; analiza cost - eficacitate; 
a.1) Costurile etimative ale investitiei sunt : 

- Valoarea totală a investiţiei (INV), cu   T.V.A. (Lei)      =      16.093.640,53  Lei  (cu   T.V.A.) 
- Din care  - Constructii - montaj (C+M)                      =      12.941.290,27  Lei  (cu   T.V.A.) 
- Valoarea totală a investiţiei (INV), fara T.V.A. (Lei)      =      13.541.431,17  Lei  (fara T.V.A.) 
- Din care  - Constructii - montaj (C+M)                       =      10.875.033,84  Lei  (fara T.V.A.) 

a.2)  Din care Obiect 01 - Biserica …………….. =         9.125.847,37 Lei  (fara T.V.A.) 
            a.3) Din documentare au fost semnalate investii similare cu proiectul actual, avand in vedere 
statutul de Monument Istoric este necesara o comparartie intre Valorile de investitii la Obiect 01- Biserica 
si Valoarea de inventar propusa. 

- Obiect 01 - Valoarea de investitie Biserica =     9.125.847,37 Lei  (fara T.V.A.) 
- Obiect 01 - Valoarea de inventar  Biserica  =   59.617.363,00 Lei  (fara T.V.A.) 
a.4) Procentul Valoarii de investitie raportata la Valoarea de inventar propusa este : 
- 9.125.847,37  Lei  (fara T.V.A.) / 59.617.363,00 Lei  (fara T.V.A.) x 100 =  15,31 %. 
Având în vedere că investiția nu este una majoră nu se întocmeste analiză economică sau cost-

eficacitate. 
a.5) Concluzii  
Costurile de reabilitare pentru investitie sunt eficiente prin procentul de fonduri investite, fata de 

valoarea de inventar propusa pentru un Monument istoric, clasat in grupa valorica ,,A”. 
Analiza economica pune în evidenta eficienta si utilitatea proiectului pentru societate în ansamblu 

si releva contributia sa la dezvoltarea sociala si culturala a zonei Judetului Neamt. 
Criteriul sintetic de apreciere este rentabilitatea proiectului, calculata pe baza valorii nete actuale 

si a ratei de rentabilitate interna. În acest sens, pe lânga efectele calitative si cantitative, pe care le 
genereaza proiectul (profit, sporirea veniturilor administratiei publice prin atrasgerea de turisti, etc.), se au 
în vedere si alte  aspecte - reabilitarea unui monument foarte important din zona Judetului Neamt  si 
valorificarea Turistica si culturala. În calculul veniturilor si cheltuielilor anuale în cazul analizei 
economice sunt incluse si cele “secundare”, ce nu au legatura directa cu proiectul de investitii, dar sunt 
generate de acesta  (ex.:forta de munca ocupata prin realizarea proiectului, intensificarea activitatii 
turistice si culturale. 

În evaluarea economica nu se includ în cheltuieli dobânzile platite  pentru  credite primite, impozite 
pe venit, taxe vamale etc., întrucât la  nivelul  economiei  nationale acestea apar ca plati de transfer de la 
o unitate economica spre alte unitati financiare, bancare sau la bugetul statului, exceptie facând cazul 
creditelor externe la care dobânzile expatriate se iau în calcul. 

Beneficiile socio - economice ce vor fi inregistrate ca urmare a implementarii proiectului sunt: 
- Crearea de noi locuri de munca  si reducerea somajului. 
- Marirea semnificativa a vizitatorilor.  
- Impact social si cultural. 
- Valorificarea potentialului turistic si cultural al Zonei Judetului Neamt. 
- Economii din restaurarea ansamblului cu  scaderea costului  de exploatare si intretinere. 

5.6.e) analiza  de  riscuri, măsuri  de prevenire / diminuare  a riscurilor. 
- Avand in vedere Rabilitarea Monumentului Biserica, obiectivul principal este : 
  Conservarea, restaurarea și  punerea în valoare a  Bisericii ,,Buna Vestire“ constituie  recuperarea 

necesară  a unui  Monument emblematic  a zonei Judetului Neamt  data  la anul 1512, care este necesar a fi 
redat comunitatii. 

 Pe termen lung poate avea un impact social deosebit de important- cu raportari la istoria Romaniei, 
inclusiv pelerinaje in zilele de  pomenire prevazute in Caledarul Crestin Ortodox  (Inaltarea Domnului) si 
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Sarbatori de comemorare - Ziua Nationala a Romaniei, Ziua victoriei. 
- Din punct de vedere al intretinerii si protejarii infrastructurii modenizate - in scopul atingerii 
obiectivului vizat pe termen lung este important ca, Consiliul judetean Neamt  sa poata mentine 
infrastructura modernizata la paramentrii tehnico-functionali adecvati.  Beneficiarul va aloca atat 
fondurile cat si resursele umane necesare indeplinirii acestui obiectiv. 
La nivelul rezultatelor estimate 
-Obtinerea rezultatatelor estimate este inevitabil legata si de concretizarea unor factori si conditii in afara 
controlului direct al proiectului. Printre acestea se numara: 
- utilizarea echipamentelor si materialelor adecvate, precum si a solutiilor tehnice si de proiectare in 
conformitate cu normele existente in domeniu.  
- exista influente de calitate ale materialelor  si echipamentelor utilizate de catre atreprenori cat si de gradul 
de conformitate al  solutiilor tehnice cu cele mai bune practici in domeniu.  

Prin Asistenta tehnica efectuata de catre Proiectantul general in colaborare cu celelalte specialitati 
va contribui semnificativ la reducerca riscurilor implicate de aceste aspecte tehnice.  
- respectarea normelor de proiectare si de protectie a mediulul inconjurator.  
-Pe tot parcursul procesului de identificare a solutiei tehnice este importanta  respectarea legislatiei 
existente in domeniul constructiilor si mediului. In acest sens au fost intreprinse toate eforturile necesare 
pentru identificarea celei mai potrivite solutii din punct de vedere at costurilor si conceptiei tehnice. 
- In etapa operationala pot sa apara influente negative (de ex. rata ridicata a inflatiei, nivel ridicat at 
fiscalitatii) ce pot descuraja investitiile, factori care pot influenta atingerea obiectivului propuse in 
proiectul nostru. 
- Analiza riscului- Poate fi atât cantitativă, cât şi calitativă şi depinde  de existenţa datelor şi a cunoştinţelor 
respective. O importanţă deosebită o au datele cu privire la materialele puse in opera. 
- Gruparea variabilelor utilizate în categorii omogene: 
-Riscul de finalizare : riscul ca finalizarea proiectului să fie întârziată în general din motive tehnice 
-Riscul de operare    : include riscul tehnologic  în care proiectul nu se ridică la nivelul corespunzator 
fluxului de venituri şi cheltuieli. 

Având alese cele mai semnificative variabile, putem să evaluăm elasticitatea lor prin efectuarea de 
calcule. De fiecare dată se atribuie o nouă valoare pentru  fiecare variabilă si recalculăm costul investitiei si 
rata internă a rentabilitătii, astfel notându-se diferente comparate cu cazul de bază. 

- Riscul financiar decurge din proporţia  mare a împrumuturilor luate de la bănci, împrumuturi ce 
primesc ca destinaţie acoperirea cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investiţii.  

- Acest gen de risc constă în aceea că, în cazul apariţiei unei conjuncturi nefavorabile, profiturile se 
volatilizează, cedând locul pierderilor.  

- Coeficientul de risc este foarte mare atunci când este vorba de un risc independent de agentul 
economic, adică determinat de conjunctura economică nefavorabilă sau de realizarea unei investiţii mari 
într-un domeniu ce evoluează foarte slab. Tocmai de aceea, pentru a preîntâmpina riscul legat de 
împrumut, însăşi  băncile  finanţatoare  au  luat măsuri în această direcţie şi s-au preocupat de elaborarea 
unor metode  eficiente de analiză a riscului. 

- Odată adoptată decizia de investiţii şi aleasă o variantă de realizare a proiectului, se pot identifica 
riscurile ce pot să intervină pe durata de viaţă a proiectului. 

- Astfel, în etapa de pregătire a proiectului se definesc activităţile ce compun proiectul, resursele 
necesare, participanţii şi competenţele lor în cadrul proiectului, se identifică factorii interni şi externi de 
influenţă. Printre categoriile de riscuri specifice acestei etape, se pot enumera riscuri ce apar la stabilirea 
specificaţiilor de proiect şi a necesarului de resurse. 
 - Printre metodele de diminuare a riscurilor ce apar în această etapă, se recomandă: 
- utilizarea unor instrumente economico – matematice de calcul şi previziune a necesarului de resurse, 
precum şi de alocare a acestora: tehnici de prognoză, tehnica simulării, analiza sensibilitătii rezultatelor, 
planificarea activităţilor cu metoda analizei drumului critic (CPM), metode de programare  matematică 
pentru alocarea de resurse, metode  de dimensionare a stocurilor, etc.; 
- utilizarea unor proceduri formalizate de identificare a riscurilor: arborele erorilor, realizarea unei liste a  
riscurilor posibile  (checklist),  realizarea  unui profil de risc, stabilirea riscurilor pe baza experienţelor 
precedente şi compararea riscurilor cu cele survenite în cadrul proiectelor  similare, identificarea riscurilor 
ce pot surveni în derularea activităţilor şi a bugetului proiectului prin detalierea profundă a acestora. 
În perioada de execuţie a proiectului, factorii de risc sunt determinaţi de caracteristicile tehnice ale 
proiectului, experienţa şi modul de lucru al echipei de execuţie, parametrii exogeni (în principal macro-
economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanţării în această etapă.  
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Principalele riscuri ce apar sunt: 
- riscul tehnologic - care apare în cazul unor investiţii cu grad ridicat de noutate tehnologică. În general, 
investitorii se simt mai în siguranţă dacă tehnologia a fost probată în alte proiecte, folosirea unei tehnologii 
probate fiind o condiţie de a se acorda un împrumut. 
- riscul de depăşire a costurilor -ce apare în situaţia în care nu s-au specificat în contractul de execuţie sau 
în bugetul investiţiei actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute. 
- riscul de întârziere (depăşire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creşterea nevoii de 
finanţare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în exploatare cu efecte 
negative asupra respectării clauzelor faţă de furnizori şi de clienţi. 
- riscul de interfaţă este generat de intercondiţionarea  dintre diferiţi executanţi pe care participă la 
realizarea proiectului şi derivă din coordonarea executanţilor sau din incoerenţa între clauzele diferitelor 
contracte de execuţie. 
- riscul de subcontractanţi este asumat de titularul de contract când tratează lucrări în subantrepriză. 
- riscul de indexare a costurilor proiectului apare în situaţia în care nu se prevăd în contract clauze ferme 
privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, beneficiarul fiind 
nevoit să suporte modificările de preţ. 

6. Scenariul / Opţiunea tehnico- economic(ă) optim(ă), 
recomandat(ă) 

6.1. Comparaţia scenariilor /opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 
economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor. 

Din scenariile analizate in Studiile intocmite pentru fundamentarea investitiei, a fost a fost 
considerate ca optiune optima : 

- Expertul  tehnic opteaza pentru Varianta 1(optima), de consolidare, fata de Varianta 2 - minimal 
care dupa o perioada de timp necesita noi fonduri de investitii 

In lipsa lucrarilor de folosinta generala prin amenajarea incintei, racorduri noi la utilitati : 
- apa pentru intretinerea Spatiilor verzi de incinta,   
- instalatii electrice pentru record, iluminat Monument, iluminat architectural si curenti slabi 

intregesc zona . 
6.2. Selectarea şi justificarea scenariului /opţiunii optim (e), recomandat (e) 
Din scenariile analizate in Studiile intocmite pentru fundamentarea investitiei, a fost considerate ca 

optiune optima : 
- Expertul  tehnic opteaza pentru Varianta 1(optima), de consolidare. 

Lucrarile de folosinta generala, prin amenajarea incintei, racorduri noi de : 
- apa pentru intretinerea Spatiilor verzi de incinta,   
- instalatii electrice pentru record, iluminat Monument, iluminat architectural si curenti slabi 
6.3. Principalii indicatori tehnico - economici aferenţi investiţiei: 
6.3.a) indicatori  maximali, respectiv  valoarea totală a obiectivului  de investiţii, exprimată  

în lei, cu TVA  şi, respectiv, fără TVA,  din care construcţii - montaj (C+M),  în  conformitate  cu  
devizul  general; 

Lucrarile se vor desfasura  in  urmatoarea  peroada de  timp in conformitate cu tabelul anexat si 
procentele  prezentate :   

                           Nivel  preţuri - fara T.V.A. ;   T.V.A. = 19,00 %. 
Valori  cu   T.V.A. 

- Valoarea totală a investiţiei (INV), cu   T.V.A. (Lei)      =      16.093.640,53  Lei  (cu   T.V.A.) 
- Din care  - Constructii - montaj (C+M)                      =      12.941.290,27  Lei  (cu   T.V.A.) 

Valori fara T.V.A. 
- Valoarea totală a investiţiei (INV), fara T.V.A. (Lei)      =      13.541.431,17  Lei  (fara T.V.A.) 
- Din care  - Constructii - montaj (C+M)                       =      10.875.033,84  Lei  (fara T.V.A.) 
 
-  Anul  I  (C+M)                =       5.713.235,96 Lei  (fara  T.V.A.) 
-  Anul  II  (C+M)                =       5.161.797,88 Lei  (fara  T.V.A.)    
TOTAL  GENERAL   C+M    =    10.875.033,84  Lei  (fara T.V.A.)  
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6.3.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; 

 
                           Nivel  preţuri - fara T.V.A. ;     T.V.A. = 19,00 % 
Valori  cu   T.V.A. 

- Valoarea totală a investiţiei (INV), cu   T.V.A. (Lei)      =      16.093.640,53  Lei  (cu   T.V.A.) 
- Din care  - Constructii - montaj (C+M)                      =      12.941.290,27  Lei  (cu   T.V.A.) 

Valori fara T.V.A. 
- Valoarea totală a investiţiei (INV), fara T.V.A. (Lei)      =      13.541.431,17  Lei  (fara T.V.A.) 
- Din care  - Constructii - montaj (C+M)                       =      10.875.033,84  Lei  (fara T.V.A.) 
 
-  Anul  I  (C+M)                =       5.713.235,96 Lei  (fara  T.V.A.) 
-  Anul  II  (C+M)                =       5.161.797,88 Lei  (fara  T.V.A.)    
TOTAL  GENERAL   C+M    =    10.875.033,84  Lei  (fara T.V.A.)  

 
6.3.c) indicatori  financiari,  socioeconomici, de impact, de rezultat /operare, stabiliţi în 

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui Obiectiv de investiţii 
Indicatorii financiari rezultați în urma realizării analizei financiare sunt reprezentați de:       
• valoarea actualizată netă a proiectului (VAN); 
• rata financiară internă a rentabilității (RIR); 
• fluxul de numerar cumulat. 

 
Rezultatele analizei financiare 

Denumire indicator UM Rezultate investiție 
Rata internă de rentabilitate % -23,62% 
Valoarea actualizată netă lei -13.807.395,60 

  
6.3.d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
- Durata de  realizare prevazuta este de 24 luni pentru executia lucrarilor, conform Graficului 

orientativ de realizare a investiţiei, detaliat  pe etape principale. 
Durata de implementare a investitiei este de 41 de luni de la semnarea contractului de finantare.  
 
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 
fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 
tehnice. 
Pentru reabilitarea Monumentului Biserica au fost intocmite :  

- Releveu la scara 1/100 si Studiu - arhitectural- istoric intocmit de arhitect  Atestat  Specialist 
MCC si Expert MCIN. 

- Studiu topografic  
- Studiu Geotehnic cu verificare Af. 
- Expertiza tehnica intocmita de Expert tehnic inginer  Atestat MLPTL si MCC  
- Intocmire Faza DALI conform HG 907 / 2016,  
- La fazele DTAC si PTH, proiecul va avea un Sef de proiect complex, Atestat  MCIN. 
- La fazele DTAC si PTH, proiecul este necesar a fi intocmit conform reglementarilor tehnice in 

vigoare si verificat conform cerintelor pentru un Monument istoric. 
  
















































































































































