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Eseu 
 
„... Când ridicăm zidiri,  
Vedem pământul, facem un desen,  
Apoi, închipuind şi faţa casei,  
Ne facem socoteala cheltuielii.  
Când mâna nu ne-o dă să o plătim,  
Nu ne gândim atunci la altă casă,  
Cu mai puţine-odăi, sau poate, chiar,  
Nu mai clădim deloc? ...” 

William Shakespeare 
(Henry IV, Partea a 2-a, actul 1, scena 3, 1598, trad. Dan A. Lăzărescu, Shakespeare, Opere, vol. IV, ESPLA, 1957) 

 
Rezumat 
 
Acest eseu / ghid pentru managementul costurilor de construcţie, în cazul proiectelor de 
lucrări publice, a fost gândit ca o resursă în beneficiul funcţionarilor publici şi a aleşilor locali. 
Îi va ajuta pe aceştia la stabilirea procedurilor de management al costurilor, pe parcursul 
ciclului de construcţie, oferind o serie de instrumente de planificare şi management, cu 
aplicaţie la proiectele de lucrări publice. 
 
Introducere  
 
Cu siguranţă, managementul costurilor de construcţie nu reprezintă o nouă provocare, dar se 
pare că este una dintre acele provocări care însoţesc dezvoltarea din toate timpurile, atât în 
sectorul public, cât şi în cel privat. Pare incredibil ca, la mai bine de 400 de ani după ce 
William Shakespeare ne-a atras atenţia asupra nevoii de management al costurilor, autorităţile 
publice să fie constant ameninţate de spectrul depăşirii acestora şi să devină ţinta criticilor 
electoratului în privinţa a ceea ce este perceput ca o investiţie lipsită de înţelepciune. 
 
Provocarea este mondială, dar ţările cu o economie în tranziţie sunt confruntate cu o problemă 
chiar şi mai mare. Crearea unor înregistrări exacte a costurilor reale, în cazul dotărilor publice, 
va lua câţiva ani buni de evoluţie pe scena economiei de piaţă. La rândul ei, această bază de 
date va furniza informaţiile necesare autorităţilor publice în crearea bugetelor realiste, care 
vor constitui baza planificării cheltuielilor de investiţii. În plus, deoarece există o schimbare 
majoră faţă de regimul trecut în managementul proiectelor de lucrări publice, va fi necesară 
stabilirea unor noi proceduri de control al costurilor corespondente.    
 
Ciclul de existenţă a unei construcţii 
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nevoi 

fezabilitate 

analiza  
economică 

Înţelegerea ciclului construcţiei  
 
Ciclul construcţiei are cinci faze, care vor descrise în cele ce urmează. Este important să 
înţelegem că fiecare dintre ele are costuri şi valori asociate şi că toate sunt înlănţuite între ele. 
Astfel, o agenţie care are în vedere o investiţie majoră trebuie încurajată să evalueze costurile 
tuturor fazelor şi impactul fiecăreia asupra următoarei. Prezentăm, aici, o scurtă descriere a 
fiecăreia dintre fazele ciclului de existenţă a unei construcţii. 
 
Faza de planificare 
 

Aceasta este cea mai importantă etapă dintre toate, 
deoarece acum se ia decizia fundamentală de „a 
construi”.  
 
Faza de planificare are trei elemente principale: 
 
• determinarea şi definirea nevoilor reale (cerinţele 

funcţionale); 
 
• studiul de fezabilitate (poate include şi studiul de 

impact asupra mediului); 
  
• analiza economică (stabileşte dacă proiectul ne este 

accesibil din punct de vedere financiar).  
 
Un proiect nu ar trebui implementat niciodată, dacă nu au fost încheiate toate cele trei studii şi 
fiecare subiect nu a fost atent analizat şi evaluat, proiectul dovedindu-se, în cele din urmă, 
realmente necesar, fezabil şi accesibil ca preţ. 
 
Faza de proiectare 
 
În mod obişnuit, această fază implică folosirea consultanţilor şi este deosebit de important ca 
aceştia să primească descrierile detaliate ale tuturor cerinţelor reale ale proiectului: 
funcţionale, fizice şi financiare. Din nefericire, s-a dovedit că, în majoritatea cazurilor de 
construcţii afectate de probleme financiare severe şi de termene, la baza situaţiei s-a aflat lipsa 
de claritate a cerinţelor funcţionale şi a aşteptărilor privind calitatea şi posibilităţile financiare. 
 
De asemenea, proiectanţilor trebuie să li se acorde un timp suficient pentru pregătirea 
documentaţiei de licitaţie (a caietelor de sarcini) complete şi corecte, deoarece aceasta stă la 
baza acţiunii de angajare concurenţială, prin care este ales contractorul construcţiei, marcând 
astfel începutul fazei următoare.  
 
Faza de construcţie 
 
Această fază cuprinde implementarea efectivă a proiectului şi încorporează cea mai mare 
cheltuială nerepetitivă din bugetul obiectivului. Managementul cheltuielilor financiare devine 
important, implicând, prin urmare, numirea unei echipe eficiente de management, care să îşi 
asume responsabilitatea pentru calitate, termene şi controlul costurilor. 
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Faza de exploatare 
 
Aici sunt cuprinse două etape importante. Prima este etapa de mutare, când, cu mult înainte, 
trebuie să facem planuri de mutare a posibililor locatari în clădire, fără întârzieri nejustificate, 
şi să ne asigurăm că toate facilităţile sunt disponibile din primul moment. Aceasta înseamnă o 
planificare atentă şi o bugetare pe măsură. A doua etapă constă în legătura, pe termen lung, cu 
locatarii, în ideea de a ne asigura că ei îşi pot desfăşura activitatea eficient, pe parcursul 
întregii existenţe a clădirii, ceea ce reclamă planificarea şi bugetarea atât a exploatării, cât şi a 
întreţinerii, precum şi o alocare adecvată a fondurilor pe durata exploatării clădirii.   
 
Faza de disponibilizare 
 
Este recomandabil ca orice dotări să fie planificate pentru o anumită durată de serviciu. Spre 
sfârşit, trebuie făcut un plan de disponibilizare. Planul poate varia de la prelungirea duratei de 
serviciu cu reparaţii capitale până la demolare, spre a face loc unui nou proiect. În orice caz, 
va exista un cost asociat cu decizia finală, iar acesta trebuie luat în consideraţie în procesul de 
planificare pe termen lung.  
 
Înţelegerea valorii 
 
Este dificil, uneori, să înţelegem sau măcar să definim conceptul de „bună afacere”. Ne poate 
ajuta următoarea analogie:  
 
Atunci când ne hotărâm să cumpărăm ceva – de exemplu, o haină, o maşină sau chiar o casă – 
ne propunem, de obicei, caracteristicile dorite, îl consultăm şi pe consilierul nostru financiar, 
pentru a vedea dacă ne putem permite, şi, în cele din urmă, ne adaptăm la mijloacele noastre 
financiare, ca să ne stabilim bugetul. Apoi, mergem să facem cumpărătura respectivă.  
 
Dacă putem obţine articolul cu mai puţin decât bugetul alocat se numeşte că am făcut o „bună 
afacere”. Dacă, pe de altă parte, trebuie să plătim mai mult, sau să ne mulţumim cu 
caracteristici mai modeste, am făcut o „proastă afacere” şi, uneori, ne simţim şi înşelaţi.  
 
Deşi este un exemplu simplist, acest principiu general există şi trebuie subliniat că o „bună 
afacere” se va face numai dacă ne preocupăm atent de fiecare fază a ciclului construcţiei şi 
numai dacă fiecare decizie de a investi optimizează cerinţele funcţionale, aşteptările în 
privinţa calităţii şi capacitatea financiară. 
 
Luaţi în considerare, următoarele: 

• planificarea inadecvată sau superficială va duce la proiecte care nu satisfac nevoile reale; 

• proiectarea incompletă va conduce la costuri de construcţie mai mari decât cele prevăzute; 

• materialele inferioare trebuie înlocuite mai repede, decât este planificat, şi se crează astfel 
costuri suplimentare şi neplanificate; 

• în cazul în care construcţia nu răspunde modului de utilizare, atunci costurile de exploatare 
pot fi mai mari decât cele necesare; 
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• includerea materialelor periculoase în construcţie face demolarea extrem de costisitoare.  
 
Diferenţele între sectorul public şi cel privat 
 
De la început este important să ne dăm seama că raţiunile şi strategiile de investiţii diferă de la 
o organizaţie la alta. Aşa stau lucrurile, în special, cu sectorul public şi cel privat. Dacă aleşii 
locali provin, preponderent, din sectorul privat, ei ar trebui să fie conştienţi de principalele 
diferenţe dintre obiectivele investiţiilor din fiecare sector şi de modul în care aceste diferenţe 
vor afecta, în consecinţă, ciclul construcţiei.  
 
De exemplu, sunt de aşteptat următoarele variaţii: 

 
Este clar, principala diferenţă dintre sectoarele public şi privat este că, de regulă, investiţiile 
din sectorul privat crează un mijloc de a genera profit, în timp ce investiţiile în sectorul public 
satisfac nevoia specifică pentru un anumit tip de construcţie. 
 
În vreme ce este important să înţelegem filozofia din spatele fiecărei strategii de investiţii, 
este la fel de important să înţelegem efectul pe care fiecare strategie îl are asupra criteriilor de 
dezvoltare, fixate de investitor în fiecare caz.  
 
În tabelul ce urmează vom vedea că pot exista diferenţe substanţiale între cele două sectoare. 
Aşa cum se va vedea mai jos, există diferenţe semnificative în cele două sectoare între 
raţiunile de a investi. Trebuie să înţelegem, însă, că acestea nu sunt reguli imbatabile, ci 
repere în identificarea principalelor diferenţe dintre obiectivele şi scopurile investiţiilor din 
fiecare sector. 
 
Există la fel de multe exemple de longevitate a clădirilor din sectorul public – primării, 
universităţi etc. – pe cât de multe exemple de creaţii speculative cu o viaţă extrem de scurtă 
există în sectorul privat. Astfel, un investitor s-ar putea să nu aibă, prin însăşi situaţia sa, un 
interes pe termen lung în proprietatea clădirii, ceea ce se reflectă în calitatea externă şi internă 
a proiectului său. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sectorul public 

Planificare 
Proiectare  
Construcţie 

Locuire 

Eliminare 

Sectorul privat

Planificare 
Proiectare  
Construcţie 

Reţinut pentru 
investiţii 

Leasing 

Vânzare în scop de 
profit 

Posesie şi exploatare  

Vânzare în scop de 
profit 

Ciclul proiectului
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Raţiunile de a investi în clădiri destinate firmelor, băncilor, companiilor de asigurări, 
birourilor etc., se află undeva între cele două filozofii expuse aici. De regulă, ele împărtăşesc 
multe dintre criteriile sectorului public şi, în unele cazuri chiar, pot depăşi calitatea prezumată 
a unei clădiri publice. 

 
Costul proprietăţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Aşa cum observăm din acest grafic, costul de exploatare are, de departe, cea mai mare 
pondere în costul proprietăţii, pe durata serviciului unei clădiri, în fapt, costurile de exploatare 
şi de întreţinere. Este recomandabil ca această realitate să devină un considerent important în 
luarea deciziilor, dar, adesea, nu i se acordă o importanţă suficientă prin comparaţie cu costul 
de capital iniţial al obiectivului. Din nefericire, pur şi simplu, există o mulţime de exemple de 
proiecte, în care decizia de a reduce costurile iniţiale a avut efecte dezastruoase asupra 
costurilor finale de exploatare a clădirii. 
 
Graficul următor descrie evoluţia în timp a costurilor proprietăţii. „Curba cheltuielilor” 
urmăreşte nivelul investiţiilor, începând cu investiţia relativ scăzută în proiect plus influxul 
important de capital din faza de construcţie şi terminând cu ascensiunea îndelungată şi 
constantă a costurilor de-a lungul exploatării clădirii. 

Criterii tipice pentru investiţii 
 

Sectorul public Sectorul privat 

Clădiri pentru termen lung (50 – 100 ani) Clădiri pentru termen scurt-mediu (7 – 25 ani) 

Calitate instituţională Calitate variabilă 

Folosesc fonduri din impozite sau din 
emitere de obligaţiuni 

Folosesc fonduri împrumutate 

Stabilitate pe termen lung a investiţiilor Cuplate la profit / rentabilitate 

Costurile raportate la durata de serviciu 
sunt importante 

Costurile de exploatare s-ar putea să nu fie    
prioritare 

Clădirile vor fi renovate pentru a li se 
prelungi viaţa / utilitatea 

Pot fi demolate şi înlocuite cu altele 

Teren
Proiectare

Construcţie
Exploatare  
şi întreţinere 
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Pe grafic am adăugat curba „influenţei proiectantului”, care este de maximă importanţă şi care 
reprezintă capacitatea proiectantului de a influenţa costul construcţiei pe durata exploatării. 
 
Este evident că proiectantul deţine influenţa maximă în fazele de proiectare, iar apoi aceasta 
scade rapid, pe măsură ce construcţia progresează, dispărând practic pe durata exploatării. 
Invers, costul modificărilor cu efect pozitiv, reflectat pe termen lung în costurile de 
exploatare, este vizibil mai scăzut în fazele de planificare a clădirii, crescând progresiv pe 
măsură ce construcţia avansează, fiind cu mult mai mare când clădirea se află în exploatare.   
 
Principala idee este că mai bine să consumăm mai mult timp, la început, în fazele de 
planificare, atunci când pot fi luate decizii eficiente privind proiectul / costurile cu cheltuieli 
mici sau deloc, decât să ne confruntăm cu costurile excesive ale schimbărilor aplicate 
construcţiei, mai târziu. 
 
Moment de reflecţie 
 
Pe parcursul acestui eseu, vă oferim ocazia de a reflecta asupra materialelor pe care le-aţi citit 
şi, poate, de a vă nota câte ceva despre lucrurile pe care doriţi să le reţineţi din lectură. Acum 
este momentul. Legat de ciclul construcţiei, puteţi să descrieţi viaţa clădirilor din proprietatea 
propriei administraţii publice locale, în termenii celor cinci segmente, respectiv planificare, 
proiectare, construcţie, exploatare şi disponibilizare? Care dintre cele 5 primeşte mai multă sau 
mai puţină atenţie din partea administraţiei publice locale? Care sunt consecinţele acestei 
practici? De ce susţine autorul că faza de planificare este cea mai importantă dintre cele 5?  
 
 
 
 
 
 
 

Ciclul de viaţă al investiţiei
Costurile pe ciclu de viaţă 

 
 

Proiectare          Construcţie                  Exploatare şi întreţinere              Disponibilizare 

Timp

Influenţa 
proiectantului 

Cheltuieli

Costul proprietăţii 
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Faza de planificare 
 

Enumerăm elementele tipice ale fazei de planificare: 
 
Planul general complet 
 
În sectorul public, este deosebit de important ca toate 
cheltuielile de investiţii să facă parte dintr-un plan 
general de dezvoltare. Printre altele, aceasta va 
încuraja fiecare entitate să îşi planifice viitorul, nu 
numai în termeni de dezvoltare fizică, dar şi în termeni 
de program de investiţii şi cerinţe de capital. De obicei, 
planul general va fi elaborat pe sectoare – sănătate, 
educaţie etc. – şi, odată aprobat, va fi reanalizat cu 
regularitate, pentru a ne asigura că parametrii sunt 
neschimbaţi. 

 
Dacă au apărut schimbări semnificative, planul general trebuie ajustat, ca şi cheltuielile de 
investiţii care se impun.  
 
Studiul de impact asupra mediului 
   
Toate condiţiile impuse studiilor de impact asupra mediului trebuie îndeplinite în acelaşi timp 
cu elaborarea planului general. În afară de identificarea condiţionărilor de mediu importante 
cărora trebuie să li se răspundă, se impune calcularea tuturor costurilor asociate şi includerea 
lor în bugetul proiectului. 
 
Nota de fundamentare 
 
Acest studiu are trei componente esenţiale: 

• un enunţ de necesitate (care va fi utilizarea / funcţiunea clădirii şi cât spaţiu necesită?); 

• un enunţ de calitate (care ar urma să fie durata de serviciu şi ce caracteristici speciale 
trebuie să aibă clădirea?); 

• un enunţ de timp (când va fi gata clădirea?). 

Costul final al proiectului este dictat de combinaţia acestor trei componente. 
 
Enunţul de necesitate 
 
Necesitatea obiectivului, ca atare, ar trebui să fi fost deja determinată în cadrul planului 
general complet.  
 
Nevoia sau funcţiunea specifică, pe care clădirea urmează să o îndeplinească, prin urmare,  
este cunoscută. Studiul pentru enunţul de necesitate, însă, trebuie să ajute decizia de 
planificare să treacă de la general la specific şi să calculeze spaţiul efectiv şi cerinţele 
funcţionale pentru proiectul în cauză. Deoarece, în esenţă, este un studiu de pre-planificare, va 
exista un anumit grad de incertitudine în această etapă, dar este crucială stabilirea unor 

Nevoi 

Fezabilitate 

Analiza
economică 
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parametri suficient de exacţi, ca să permită realizarea unui buget de o precizie rezonabilă 
pentru proiect. 
 
Presupunând că cerinţele funcţionale au fost justificate şi aprobate, trebuie calculat spaţiul 
efectiv. În această etapă vor fi calcule generice, fiind exprimate în studiu, de obicei, folosind 
una din următoarele categorii, după caz: 
 
• număr de paturi de spital 

• număr de clase / număr de elevi per clasă 

• număr de persoane pe km2 / număr de persoane per gospodărie 

• număr de locuri de parcare 

• număr de celule per închisoare 

• m2 birouri / m2 spaţiu comercial 

• debit zilnic / săptămânal la staţia de filtrare 

• număr kW la generator 
 

Enunţul de calitate 
 
Încă de la început, este esenţial să definim calitatea dorită a obiectivului. Este important 
pentru că sunt multe percepţii diferite în privinţa calităţii şi aşteptările pot înregistra mari 
variaţii atunci când nu este suficient definită.  
 
De exemplu, să ne gândim la opţiunile disponibile dacă nevoia de transport ar fi definită ca „o 
maşină”, fără alte condiţii. Definiţia este prea largă spre a ne fi de ajutor. Nivelul de calitate 
este, evident, strâns legat de fondurile disponibile, astfel încât în etapa de pre-planificare va fi 
posibil să enunţăm numai aşteptările generale în privinţa calităţii, aşa încât să fie congruente 
cu fondurile de care anticipăm că vom dispune.  
 
Calitatea poate fi descrisă în multe feluri. De exemplu: 

• „instituţională”, implică o clădire cu viaţă lungă şi finisaje de înaltă calitate; 

• „industrială”, presupune componente şi finisaje ca în fabrică; 

• spaţiile de locuit pot fi descrise ca „reşedinţe de lux” şi „locuinţe”; 

• birourile pot fi categorisite pe grade: „A”, „B” sau „C”; 

• o gamă de costuri acceptabile poate fi formulată ca „700 – 1.050 mii lei / m2”  
 
Uneori, calitatea se exprimă altfel, mai subtil. De exemplu: 

• indicând durata de serviciu dorită: de exemplu, „10” ani sau „50” de ani; 

• stipulând rentabilitatea dorită a investiţiei: analiza de senzitivitate este folosită, apoi, pentru 
a determina limitele de preţ în care se încadrează proiectul; 

• prin referirea la amplasament: de exemplu, o clădire cu birouri din centru ar putea să aibă 
caracteristici de calitate diferite de una din suburbii. 
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Importanţa fixării realiste a nivelului adecvat de calitate nu poate fi subliniată îndestul. A nu o 
face bine înseamnă a risca să nu fie îndeplinită o funcţiune de care este nevoie maximă, în 
falsul temei că nu ne putem permite, atunci când de fapt calitatea realistă a proiectului a fost 
slab sau deloc definită. 
 
Din acest motiv, autorităţile implicate în construcţii folosesc tehnici de management 
ergonomic, peste tot în lume, încă din acest stadiu timpuriu al ciclului de viaţă al proiectului. 
Principiile managementului ergonomic sunt discutate în alt capitol din acest manual. 
 
Enunţul de timp   
 
Zicala „timpul înseamnă bani” este un mare adevar, mai ales în cazul unei lucrări aflată în 
plină desfăşurare. Prin urmare, în etapa de planificare este de o importanţă capitală să aflăm şi 
să bugetăm o perioadă realistă de timp între planificare şi realizarea proiectului.  
 
De exemplu, în Statele Unite ale Americii durează 7 – 8 ani până când o clădire a Guvernului 
federal trece de la enunţarea necesităţii la exploatare. Inflaţia, fie că este 1 % sau 50 % pe an, 
va avea un impact substanţial asupra costului final al proiectului.  
 
Este limpede că trebuie să existe o planificare a costurilor şi că evaluarea realistă a termenelor 
de execuţie trebuie să fie inclusă în studiile de fundamentare. Calendarul trebuie să cuprindă 
intervale de timp pentru: 
 
• achiziţionarea terenului; 

• aprobările planificării; 

• proiectarea şi licitaţia pentru construcţie; 

• obţinerea autorizaţiilor de construcţie; 

• construcţia în sine; 

• obţinerea autorizaţiilor de locuire; 

• branşarea efectivă la utilităţi şi ocuparea de către locatari. 
 
Odată evaluate toate aceste utilităţi şi odată alocate termene fiecăreia, poate fi formulat 
enunţul de timp. 
 
Analiza economică 
 
Scopul analizei economice este să asambleze toate costurile probabile în proiectul vizat şi să 
le evalueze comparativ cu veniturile probabile sau să calculeze necesităţile de finanţare pe o 
perioadă determinată. Rezultatele studiului vor varia în funcţie de tipul de organizaţie care îl 
întreprinde. De exemplu, o autoritate locală îl poate folosi la evaluarea nevoii şi a momentului 
de emitere a unor obligaţiuni municipale, prin care să finanţeze proiectul. Pe de altă parte, o 
firmă privată de investiţii îl va folosi la calculul rentabilităţii investiţiilor sale. 
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Indiferent de tipul organizaţiei care întreprinde analiza economică, conţinutul este asemănător 
şi ar trebui să conţină, integral sau parţial, articolele enumerate în cele ce urmează. De regulă, 
costurile sunt categorisite în trei clase: 
 
Costuri „hard”, cuprinzând:  

• cumpărarea terenului;  

• costul construcţiei;  

• costul mobilierului şi al echipamentului; 
 
Costuri „soft”, precum:  

• managementul construcţiei; 

• proiectarea (inginerie plus arhitectură); 

• costurile de consultanţă şi taxe legale; 

• costurile de contabilitate; 

• costurile de marketing; 

• asigurările; 

• dobânda la capitalul împrumutat; 

• impozitele (dacă este cazul); 

• autorizaţiile de construcţie şi branşarea la utilităţi. 
 
Să observăm că lista nu este, neapărat, completă. Pot exista şi alte articole de cost, care vor fi 
suportate obligatoriu şi, în consecinţă, trebuie incluse în analiza economică. 
 
Costuri de operare, incluzând în mod normal următoarele: 

• costul energiei / utilităţilor; 

• întreţinere şi curăţenie; 

• reparaţii şi înlocuiri curente; 

• alte costuri legate de fiecare funcţiune din proiect etc. 
 
În plus, este prudent să includem rezerve, pentru costurile greu de identificat sau de 
cuantificat în această etapă. Acestea sunt numite, în general, contingenţe şi intră, de obicei, în 
una dintre categoriile de mai jos: 
 

Contingenţe de planificare şi proiectare   

Ne pun la adăpost în cazul schimbărilor survenite în privinţa construcţiei, schimbări care se 
pot ivi în fazele de planificare şi de proiectare; 
 

Contingenţe de construcţie 

Provizioane pentru condiţii necunoscute şi neprevăzute care pot apărea în faza de construcţie; 
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Contingenţe generale 

Reflectă nivelul de încredere în calitatea analizei economice elaborate. 
 
În mod normal, contingenţele sunt exprimate ca un procent din costul estimat al categoriei 
respective. Iată câteva procentaje tipice: 

• Contingenţe de proiectare: 7 – 10 % din costul estimativ al construcţiei; 

• Contingenţe de construcţie: 3 – 5 % din costul estimativ al construcţiei; 

• contingenţe generale: 10 – 15% din costurile estimative totale. 
 
Elaborarea bugetului de investiţii 
 
Elaborarea bugetelor pentru programele de investiţii este o componentă integrală a analizei 
economice. Trei sunt elementele unui buget, care, întotdeauna, trebuie întrunite: 
 
• Să fie realist (suma de bani destinată obiectivului trebuie să fie suficientă, pentru 

acoperirea tuturor cerinţelor); 

• Să fie realizabil (trebuie să existe convingerea nu numai că bugetul este suficient, dar că 
pot fi disponibilizate fondurile pentru a face posibilă achiziţia); 

• Să fie complet (toate potenţialele articole de cost sunt incluse) 
 
Deşi, la prima vedere,  aceste trei principii par simple şi evidente, în studiile efectuate, în 
întreaga lume, asupra cauzelor aflate la rădăcina problemelor financiare în construcţii, s-au 
identificat, invariabil, bugete prost concepute de la început şi care nu au acordat o atenţie 
sporită unuia sau altuia dintre aceste elemente de bază. În plus, un buget bine elaborat trebuie 
să echilibreze realist cerinţele funcţionale ale proiectului, calitatea fixată şi fondurile 
disponibile. Deşi situaţia poate fi văzută ca un compromis, nu ar trebui interpretată ca un 
dezavantaj, ci ca o provocare căreia merită, mai degrabă, să îi răspundem.  
 
Provocarea lansată proprietarului clădirii constă din a comunica proiectantului cerinţele 
funcţionale exacte – iar aceea lansată proiectantului este de a le traduce într-o documentaţie 
exactă, transmisibilă prin contract constructorului, spre aplicare. Situaţia este, adesea, descrisă 
ca „eternul triunghi al construcţiei”.   

Elaborarea bugetului 
Eternul triunghi al construcţiei 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

PROPRIETAR 

comunicare şi 
management 

eexxppeerrttiizzăă  şşii  aabbiilliittăăţţii  
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Elaborarea bugetului folosind costurile precedente (istorice) 
 
Formarea şi întreţinerea unei baze de date pentru costurile „istorice” (anterioare) ale 
construcţiilor, constituie un instrument esenţial pentru elaborarea bugetelor exacte. Baza de 
date ar fi bine să conţină înregistrări standardizate privind costurile reale ale proiectelor 
încheiate, bazate pe suma finală plătită contractorilor. Informaţiile trebuie înmagazinate într-o 
manieră coerentă, pe tipuri de clădiri. De asemenea, informaţiile trebuie convertite într-o 
unitate comună (de exemplu, toate costurile vor fi raportate la preţurile din Bucureşti). De 
câte ori se finalizează un obiectiv, datele trebuie strânse şi introduse în banca de informaţii. 
Întreţinerea unei baze de date, de o asemenea natură, va pune, la dispoziţia entităţilor 
interesate, informaţii actualizate şi de încredere, de la care se poate pleca în elaborarea 
bugetului pentru un anumit obiectiv. 
 
În Anexa A, este prezentat un exemplu al formei şi structurii unui sumar tipic de analiza 
costului, în cazul unui obiectiv de investiţii. Prezentăm aici reprezentarea grafică a fluxului de 
informaţii de la baza de date privind costurile istorice la crearea bugetului unui obiectiv nou. 
 
„Baza de date a obiectivului” reprezintă însăşi banca de date privitoare la costuri. Obiectivele 
1 ÷ 4 sunt tipuri similare de clădiri (şcoli, de exemplu) care au fost anterior stocate în banca 
de date şi, prin urmare, oferă un set de informaţii demne de încredere, de la care să pornim. 

Articole de cost constante:     
          
„Constantele” reprezintă tipul de date de costuri care trebuie să fie disponibile, în unele sau în 
toate categoriile enumerate, calculate astfel: 

A) cost / m2     

Acesta este costul total al clădirii împărţit la aria sa totală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* a & a : achiziţii şi angajări 
 

Elaborarea bugetului cu ajutorul informaţiilor din banca de date 

a & a* 

Schiţǎ  

Piaţǎ  

Inflaţie  

 Proiect 1   

Date 
financiare 

Analizǎ   
parametri  

 Proiect 2 

 Proiect 3 

 Proiect 4  

Preţ unitar 

Cost / unitate 
funcţională 

Cost M2 Timp  

Regiune  

BUGET 

„Baza de 
informaţii a  

obiectivului” „Constante” „Baza de calcul    
a bugetului” 

„Variabile” 
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Exemplu: clădire standard cu birouri – 5  milioane lei/m2 (Mlei/m2) 

B) cost / unitate funcţională  

Reprezintă costul total al clădirii împărţit la unitatea funcţională adecvată. 

Exemplu: clădirea unei şcoli primare – 250 Mlei per sală de clasă 

C) preţul unitar 

Acesta reprezintă costul / unitatea de măsură a operaţiilor sau a materialelor de construcţie 
folosite. 

Exemplu: turnarea betonului –  _________ lei/m2 ; oţel de structură –  __________ lei/tonă 

D) analiza parametrică  

Reprezintă costul total al clădirii sau al unei dotări a construcţiei, împărţit la un parametru 
adecvat, de obicei, folosit acolo unde A şi B, de mai sus, nu se aplică. 

Exemplu: sistemul de aer condiţionat – ________lei/ tone de aer prelucrat; lucrări de branşare 
la utilităţi – __________ lei/ ha 

E) date financiare 

Acestea sunt practic oricare alte date aflate în baza de date, în absenţa acelora de la A, B, C şi 
D de mai sus. De regulă. sunt mai puţin precise şi pot fi de natură foarte generală.  

Exemplu: dintr-un articol de ziar – „construirea unui cartier cu 500 de apartamente ar costa 
______ miliarde lei”. 
  
Acum poate fi făcut pasul iniţial în elaborarea bugetului. Aceasta constă în înmulţirea 
valorilor „datelor fixe” cu costurile corespunzătoare (vezi, în continuare, „Construirea unui 
buget ─  un exemplu rezolvat”). Baza de calcul a bugetului trebuie ajustată, apoi, în ideea de a 
acomoda impactul tuturor variabilelor, după cum vom arăta mai departe. 
 
Să observăm că aceasta este o etapă critică în elaborarea bugetului, aceea în care apar cele 
mai multe greşeli, din cauza nerealizării unei revizuiri minuţioase şi a acomodării tuturor 
factorilor variabili.   
 
Variabila „timp” face posibilă actualizarea bazei de date (dacă, deja, nu s-a făcut). De 
exemplu, numărul găsit în baza de date se referă la decembrie 1997, iar bugetul este elaborat 
în decembrie 2000. Devine necesară însumarea costurilor la acel număr, pe trei ani.  
 
Variabila „proiectare” suportă orice ajustare necesară, în funcţie de calitatea, mai scăzută sau 
mai înaltă, a clădirii, comparativ cu conţinutul bazei de date. 
 
Variabila „regiune” ne oferă un mijloc de ajustare a costului din baza de date pentru alte 
oraşe, în care nivelul costurilor diferă. De exemplu, dacă baza de date este organizată pentru 
municipiul Râmnicu-Vâlcea, un proiect în munţii Parâng va avea, probabil, costuri mai 
ridicate, din cauza transportului mai costisitor şi a sezonului restrâns de lucru în construcţii.   
 
Variabila „piaţă” permite evaluarea condiţiilor de piaţă probabile, la data documentaţiei de 
licitaţie. Ca regulă generală, preţurile sunt mai mari atunci când piaţa este saturată de proiecte 
şi tind să scadă atunci când nu sunt multe solicitări şi încărcarea contractorilor se diminuează. 
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Variabila „ecartament” se referă la escaladarea preţurilor şi trebuie să ia în calcul durata totală 
a desfăşurării proiectului, de la construcţia bugetului până la darea în folosinţă. Calculul se 
bazează pe proiecţia multi-anuală a ratei curente a inflaţiei. 
 
Variabila „a & a” ar trebui folosită numai dacă metodele folosite la achiziţii şi angajări 
influenţează preţul proiectului. În vreme ce metoda preferată de achiziţie / angajare ar trebui 
să fie, întotdeauna, licitaţia concurenţială, uneori se impune folosirea altor metode. De 
exemplu, numărul existent în baza de date se ajustează atunci când metoda propusă înseamnă 
obligatoriu angajarea directă sau cumpărarea din sursă unică 

    

Construirea unui buget – Un exemplu rezolvat 
Obiectiv 

Să ofere oricărei agenţii a administraţiei publice locale o documentaţie suficientă pentru a solicita fonduri de la 
autoritatea în drept.  

Cerinţe 
Enunţul de necesitate 
Justificarea 
Enunţul de calitate 
Buget realist 
Calendar 

Proiectul 
Propunere de construcţie a unui nou liceu în localitatea Brăduţ. 

Suprafaţă:   4.200 m2 construibili 
Suprafaţa terenului:  1 ha 
Parcaje:   12 maşini 

Justificare 
1. Liceul existent nu se încadrează în noile reglementări privind siguranţa clădirilor. 
2. Noua clădire este necesară pentru a acomoda populaţia de vârstă şcolară din împrejurimi, care va solicita 

admiterea conform noilor reglementări privind admiterea în licee emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
Enunţ de calitate 

1. Durata de serviciu planificată este de 50 de ani. 
2. Calitatea materialelor şi a construcţiei trebuie să asigure durabilitatea în condiţii de folosire intensivă. Zidăria 

va fi de cărămidă, acoperişul se va construi în şarpantă. 
Calendar 

Şcoala trebuie să fie gata de funcţionare la 1 septembrie 2002. 
Baza de date privind costurile de construcţie din Romania 

Licee 
Oraş de referinţă: Municipiul Codreni 
An de referrinţă: 2000 

Şcoala Cost/m2 
1 1,32 
2 1,29 
3 1,36 
4 1,25 
5 1,33 

Media                1,31 Mlei/m2 

Notă din baza de date: Toate şcolile sunt de capacitate asemănătoare şi au fost construite din prefabricate, cu 
durata de serviciu limitată la aproximativ 15 ani. 
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Pregătirea terenului 
Pregătirea generală a terenului, trotuare, alei, drumuri de acces. 
Lucrări de drenaj, racordare la utilităti, amenajări ambientale. 
Cost mediu: 66 Mlei/ha 

Parcaje 
Amenajare teren de parcare, asfaltare, marcare. 
Cost mediu: 3 Mlei/loc 

Elaborarea bugetului (data elaborării:  decembrie, 2000) 
a. Costuri de referinţă („Constantele”) 

Suprafaţă utilă 4.200 m2 x 1,31 Mlei 5.502 
Amenajarea terenului 1 ha x 66 Mlei 66 
Parcare 12 locuri x 3 Mlei 36 
Cost total de referinţă 5.604 Mlei 

b. Variabilele 
b1. Timp 

Decembrie 2000 – decembrie 2002  
Rata totală a inflaţiei: 30% 12.666 
Cost de referinţă actualizat 18.270 Mlei 

b2. Proiectare 
Creştere de calitate, aproximativ 10% 1.280 
(de la zidărie, şarpantă) 19.550 Mlei 

b3. Preţuri din regiune 
Brăduţ faţă de referinţa Codreni, x 1,08 21.114 Mlei 

b4. Piaţă 
Concurenţă mare între ofertele pieţei  x 0,95 20.058 Mlei 

b5. Ecartamentul preţurilor 
Data aproximativă de începere a construcţiei: 08/2001  
Perioada aproximativă de lucru: 13 luni  
Faza întâi: 12/ 2001  
Perioada de calcul a ecartamentului:   
12/2001 – 11/2002, 12 luni  
Rata anuală prevăzută a inflaţiei:  20%  
Cost ajustat cu inflaţia totală 20%               x 1.20 24.070 Mlei 

b6. Achiziţii şi angajări 
Se propune folosirea licitaţiei deschise, nu este necesară nici o ajustare. 

Buget de construcţie propus 24.070 Mlei

Sumarul de buget al obiectivului de investiţii, Mlei 
Buget de construcţie  24.070 
Contingenţe de construcţie 3% 722 
Proiectare 6% 1.444 
Managementul proiectului 3% 722 
Administrarea construcţiei 3% 722 
Mobilier, dotări şi echipament (sumă fixă)  3.000 
  30.680 
Contingenţe generale 10% 3.068 

BUGET TOTAL, Mlei 33.748 
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Introducere în analiza imobiliară 
 
Introducere 
 
În România, ca şi în Statele Uniteale Americii, administraţia locală are imobile în proprietate. 
Pentru a atrage capital privat de la bănci ori investitori persoane juridice sau fizice, în scopul 
finanţării investiţiilor imobiliare, administraţiile trebuie să pregătească acelaşi tip de analiză 
imobiliară ca şi sectorul privat. Ele au datoria să evalueze, atent, atât costurile, cât şi 
beneficiile dezvoltării în această direcţie.  
 
Ce este analiza investiţiei imobiliare? 
 
AN A L I ZA  I N V E S TIŢ I E I  I M O B I L A R E  este procesul de evaluare a riscului şi a rentabilităţii 
unei investiţii pe termen lung într-un imobil-sursă de venituri. Elaborarea bugetului este una 
dintre componentele analizei de investiţie imobiliară. Procesul de investiţie din sectorul privat 
este condus de rentabilitatea financiară a investiţiei, dependentă la rândul ei de capacitatea de 
a închiria sau de a vinde proprietatea. 
 
Când este elaborat bugetul de investiţii? 
 
Ca şi în sectorul public, bugetul este estimat în avans de către investitor, în funcţie de cererea 
pieţei pentru acel tip de proprietate şi de resursele disponibile. O schimbare în bugetul de 
investiţii afectează rata rentabilităţii înregistrată de investitor, aşa încât este necesar ca bugetul 
să fie ţinut sub control.  
 
Ce perspectivă este important de luat în consideraţie într-o analiză imobiliară?  
 
Analiza tip „cerere şi ofertă” a serviciilor imobiliare trebuie întreprinsă din două perspective. 
 

Moment de reflecţie 
 
Care sunt câteva dintre elementele tipice folosite în propria administraţie publică locală la 
planificarea proiectelor? Cum ar putea fi, bugetarea proiectelor, ajutată de elaborarea şi 
utilizarea unei baze de date conţinând costurile de construcţie istorice? 
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Perspectiva chiriaşului – Preferinţele clientului în materie de servicii şi capacitatea de a plăti 
pentru ele (cererea), precum şi existenţa unor proiecte concurente (oferta). Privind investiţia 
din punctul de vedere al chiriaşului, investitorul poate determina mai realist atât aşteptările în 
privinţa venitului net, cât şi variaţiile posibile pe parcursul deţinerii proprietăţii.  
 
Perspectiva proprietarului de capital – Acesta trebuie să analizeze venitul net aşteptat din 
închiriere plus viitoarea vânzare a proprietăţii. Analiza cuprinde calcularea venitului aşteptat 
şi riscurile asociate acestuia în viitor. Analiza pieţei ajută la determinarea relaţiei dintre 
valoare, risc şi fluxul de numerar generat de investiţie.   
  
Cine are nevoie să întreprindă analiza imobiliară? 
 
Băncile, investitorii persoane fizice şi juridice vor cere o analiză de fezabilitate spre a evalua 
rentabilitatea investiţiei lor, ca şi riscurile asociate. Cum decurge procesul decizional în 
investiţii? Există 5 paşi esenţiali ai procesului decizional: 
 
Pasul 1 ─ Identificarea acelor scopuri şi obiective, precum şi acelor constrângeri 

existente, pentru diferiţii participanţi la procesul investiţional, cărora 
investiţia trebuie să le răspundă pentru a deveni acceptabilă.  

Printre participanţi se află: 

• proprietarul de capital; 

• creditorul ipotecar; 

• locatarul / chiriaşul; 

• guvernul. 
 
Pasul 2 ─ Analiza mediului economic global în care trebuie luată decizia de a investi. 

• piaţa investiţiilor 

• contextul legal 

• situaţia socio-politică 
 
Pasul 3 ─ Prevederea beneficiilor şi a costurilor viitoare (fluxurilor de numerar) 

derivate din proprietatea asupra investiţiei. 

Aici se vor include: 

• fluxurile de numerar din operaţiuni; 

• venitul brut potenţial; 

• venitul brut efectiv; 

• venitul net operaţional; 

• fluxul de numerar înainte de impozitare; 

• fluxul de numerar după impozitare; 

• fluxul de numerar din vânzarea bunului către terţi.  
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Pasul 4 ─ Aplicarea criteriilor în luarea deciziei  

• se face analiza fluxului de numerar actualizat 
 
Pasul 5 ─ Acceptarea sau respingerea investiţiei 
 
Care sunt paşii unei analize a pieţei imobiliare ? 
 
Pasul 1 ─ Delimitarea ariei de cuprindere a pieţei 
 
Pasul 2 ─ Analiza caracteristicilor demografice 

• creşterea populaţiei, în trecut 

• creşterea estimativă a populaţiei în viitor 

• distribuţia pe vârste 

• numărul de gospodării 

• mărimea tipică a acestora 

• facilităţi şi servicii asigurate în clădiri 
 
Pasul 3 ─ Discutarea factorilor de influenţă asupra cererii imobiliare 

• tendinţa şomajului 

• date despre venituri 

• baza economică din zonă 
 
Pasul 4 ─ Analiza ofertei de pe piaţa imobiliară 

• piaţa clădirilor şi a construcţiilor 

• tendinţele de pe piaţa locuinţelor 

• tendinţele de pe piaţa ipotecilor 

• inventarul concurenţei 
 
Pasul 5 ─ Investigarea condiţiilor politice şi legale 

• planul de urbanism 

• planul de situaţie 

• codurile standardizate ale clădirilor 

• serviciile municipale 

• consideraţiile ecologice 

• impozitele pe proprietăţile imobiliare 
 
Factorii de discutat în rapoartele de analiză a pieţei imobiliare 
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Specificaţi direcţia de cercetare: 

• Ce decizie încearcă să ia investitorul? 

• Care sunt scopurile şi obiectivele sale? 
 
Ataşaţi atât datele primare, cât şi date secundare: 

• Datele primare îl ajută pe investitor să determine gusturile şi preferinţele unui anume 
segment al pieţei imobiliare, acela pe care îl vizează investiţia; datele includ examinarea 
investitorilor existenţi şi a spaţiilor vacante, rata chiriilor, profilul economic al chiriaşilor, 
nivelul cheltuielilor de operare al investiţiilor concurente; 

• Datele secundare urmăresc un scop similar, dar altul decât studiul imediat, şi se colectează 
de la birourile de evidenţă a populaţiei, de la asociaţiile profesionale şi de la agenţiile de 
planificare; principalul lor punct slab este natura mai generală, din cauza căreia nu răspund 
cu precizie necesităţilor procesului investiţional.   

 
Includeţi şi discutaţi indicatori economici: 

• Economia locală se află, de regulă, în interdependenţă cu economia naţională, şi unele 
pieţe imobiliare sunt foarte sensibile la schimbarea condiţiilor economice. 

 
Explicaţi statistica: 

• Cum se leagă statistica de decizia de a investi? 
 
Specificaţi cererea şi oferta: 

• Care este piaţa? 

• Ce segment de piaţă deserveşte proiectul? 

• Cum se clasează proiectul, în comparaţie cu alte proiecte concurente? 
 
Corelaţi cererea şi oferta: 

• Factorii de cerere şi de ofertă trebuie să indice nivelul aşteptat al chiriilor, valoarea 
proprietăţilor, rata spaţiilor neocupate;  

• Investitorul trebuie să ia o decizie privind capacitatea sa financiară de a închiria clădirea. 
 
Analiza financiară 
 
Investitorul/ antreprenorul va elabora o analiză financiară, cu trei componente:  
 
Obligaţia investitorului – analiza anuală a veniturilor, a cheltuielilor, a serviciului datoriei, a 

fluxului de numerar;  
 
Bugetul proiectului       – cuprinde costurile de achiziţie şi de construcţie, precum şi taxele 

asociate; 
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Obligaţiile investiţiei     – antreprenorul / investitorul va analiza fluxul de numerar rezultat 
din operarea stabilită pentru anul respectiv.  

 
Calculele şi  raţiile financiare importante sunt: 
 
Venitul net operaţional  = (chirie estimată per unitate x număr de unităţi) – (spaţii 

neînchiriate + datorii neachitate ale terţilor) + venituri diverse – cheltuieli de operare 
 
Cheltuieli de exploatare - cheltuieli ce revin proprietarului, inclusiv plata managementului 

clădirii, a utilităţilor în proprietate comună, a impozitelor pe proprietate; 
 
Rata de acoperire a datoriei - un criteriu folosit de bănci şi de alte instituţii creditoare, 

pentru a estima împrumutul maxim în cazul unei proprietăţi imobiliare; 
 
Rata acoperirii datoriei este raportul dintre venitul net operaţional şi serviciul datoriei. 
Ratele tip de acoperire variază de la 1,15 până la 1,5 pentru proprietăţile generatoare de 
venituri importante. Rata variază în funcţie de tipul clădirii, credibilitatea antreprenorului 
în faţa creditorului şi percepţia acestuia din urmă asupra riscurilor implicate de proiectul 
respectiv. 

 
Serviciul datoriei - plata către instituţia creditoare, cuprinzând atât dobânda, cât şi 

amortizarea (achitarea ratei) împrumutului iniţial; 
 
Fluxul de numerar înainte de impozitare = venitul net operaţional – serviciul datoriei 
 
Finanţarea prin datorii (prin credite) - reprezintă suma totală împrumutată şi este 

dependentă de durata împrumutului (termen), de rata dobânzii şi de serviciul datoriei; 
 
Capitalul propriu necesar = costul lucrării – finanţarea prin datorii. Trebuie estimat bugetul 

construcţiei (costul lucrării), pentru a calcula ce capital propriu este necesar. 
 
Bugetul proiectului 
 
Există trei componente principale ale acestui buget. 
 
Costurile de achiziţie şi de pregătire a terenului 
 
În cazul unui proiect de renovare (de exemplu, o clădire cu birouri sau apartamente), bugetul 
proiectului trebuie să excludă costul clădirii existente şi pe acela de cumpărare a terenului. În 
cazul unei construcţii noi, costul terenului se include în buget.  Costul lucrărilor de racordare 
la utilităţi (apă, canalizare, electricitate, gaze etc.) poate fi plătit de administraţia publică 
locală, dar adesea infrastructura este plătită de antreprenor / investitor şi reprezintă „costul 
lucrărilor pregătitoare”. 
 
Costurile de construcţie / hard 
 
Acestea se calculează exact cum am discutat anterior. 
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Costuri soft:  
 
Sunt comisioanele plătite diferitelor agenţii: de intermediere şi de finanţare, de arhitectură / 
inginerie, notariale, de antrepriză, dirigenţie a şantierului, de marketing. Aceste costuri 
variază, de regulă, între 15% şi 50% din bugetul obiectivului. Ele sunt mai puţin previzibile 
decât costurile de construcţie, zise costuri hard, şi sunt în bună măsură influenţate de 
strategiile antreprenorului / investitorului. 
 
Comisioanele 
 

Comisioanele pentru arhitectură / inginerie    
  
De obicei, se calculează ca fiind un procent din costul construcţiei. Comisioanele obişnuite se 
află în intervalul 4 % – 6 % în cazul unei construcţii noi şi 6 % – 10 % la proiectele de 
renovare, şi sunt în funcţie de mărimea obiectivului.  
 

Comisioanele notariale    
  
Acestea depind de complexitatea construcţiei, aflându-se în intervalul 1% – 10% din costul 
total. 
 

Comisioane pentru managementul proiectului  
 
Şeful de proiect este responsabil pentru conducerea efectivă a proiectului. El este persoana 
principală, de contact, pentru reprezentanţii administraţiei publice, pentru arhitect şi 
contractor. Comisionul pentru managementul proiectului este, de obicei, între 3 % şi 5 % din 
costurile construcţiei. 
 

Comisioane de antrepriză 
    

Acest comision este o componentă a bugetului, care trebuie negociată dinainte, cuprinzând 
comisionul şi / sau profitul ce urmează a se plăti antreprenorului, de obicei la încheierea 
lucrării. Este independent de orice alte posibile beneficii, ce s-ar plăti către antreprenor, în 
funcţie de performanţele financiare ulterioare ale investiţiei.  
 

Comisioane pentru marketing   
 
Pentru vânzarea de proprietăţi, agenţii imobiliari din Statele Unite ale Americii primesc un 
comision între 3% şi 7% din preţul de vânzare.                   
 

Comisioane pentru intermediere, finanţare   
 
Acestea sunt comisioanele plătite agenţiilor intermediare la cumpărarea terenurilor şi a 
clădirilor înainte de construcţie, ca şi taxele plătite pentru obţinerea finanţării lucrărilor. Să 
observăm că finanţarea construcţiilor are, de obicei, o rată a dobânzii mai înaltă (cu câteva 
procente) decât dobânda obişnuită la credite, stare justificată de riscurile mai mari. 
Comisioanele de finanţare sunt de două feluri: 
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Finanţarea pentru terenuri şi clădiri existente  
 

Cumpărarea terenului se face, de obicei, cu mult înaintea începerii lucrărilor şi, prin 
urmare, se solicită o finanţare pe un termen mai lung pentru teren (şi clădire, dacă este un 
proiect de renovare), decât pentru construcţie. Antreprenorii încearcă, de regulă, să reducă 
la minim această porţiune de finanţare, formulând un acord sau o „opţiune” de a cumpăra 
terenul, la un moment dat în viitor, la un preţ stabilit.  

 
Finanţarea lucrărilor de construcţie 
 

Are la bază costurile de construcţie şi unele dintre costurile „soft” (de obicei, comisioanele 
pentru arhitectură / inginerie, notariale şi de management al proiectului). Se calculează în 
funcţie de durata lucrărilor, de rata de eliberare a fondurilor şi de rata finanţării prin datorii. 
Deoarece nevoia de fonduri apare pe parcursul derulării tuturor lucrărilor, nu toate 
fondurile se împrumută de la început, ci creditorul le eliberează în etape.  

 
Analiza fluxului de numerar 
 
Antreprenorul trebuie să analizeze fluxul de numerar generat de proiect cu scopul de a 
determina beneficiile disponibile, din care să plătească investitorii de capital. Fluxul de 
numerar al investiţiei va determina profitul investitorilor.   
 
Analiza fluxului de numerar cuprinde: 

• investiţia iniţială; 

• fluxul de numerar anual rezultat din operare; 

• fluxul de numerar rezultat dintr-o vânzare viitoare. 
 
Venitul din vânzare 
 
O metodă de estimare a câştigurilor dintr-o viitoare vânzare a unei proprietăţi imobiliare este 
prin capitalizarea venitului net operaţional: 
 

Valoarea = Venitul net operaţional / Rata de capitalizare 
 
Ratele de capitalizare pot fi deduse analizând raportul dintre venitul net operaţional şi 
valoarea altor tranzacţii curente. 
 
Modele de calcul pentru fluxul de numerar actualizat 
 
Rentabilitatea unei investiţii în domeniul imobiliar poate fi măsurată ca o serie de fluxuri de 
numerar plus o rambursare la sfârşitul perioadei de interes, atunci când imobilul este vândut 
altcuiva.  
 
Cei mai mulţi investitori folosesc, ca bază a deciziilor lor, un asemenea model. Pentru a crea 
un model de flux de numerar, trebuie prevăzute viitoarele fluxuri şi apoi actualizate la rata de 
rentabilitate propusă. Modelele de flux de numerar actualizat recunosc că „un leu de azi 
valorează mai mult decât un leu de mâine”. 
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Pentru calculul fluxului de numerar actualizat se folosesc două modele: 
 

Metoda valorii actualizate nete (VAN) 
 
Atunci când face un calcul al valorii actualizate nete, investitorul trebuie să aleagă o „rată de 
actualizare” egală cu rata minimă a rentabilităţii propusă în cazul investiţiei respective. În 
practică, se foloseşte ca „rată de actualizare” rata costului de capital pentru proiectul 
respectiv. Dacă din calcule, valoarea actualizată netă are o valoare pozitivă, înseamnă că rata 
rentabilităţii este mai mare decât minimum acceptabil (în practică, mai mare ca zero) şi, prin 
urmare, investiţia merită să fie acceptată. Atunci când există propuneri alternative de 
investiţie, este acceptată aceea care are o valoare actualizată netă mai mare. 
 

Metoda ratei interne de rentabilitate (RIR) 
 
Rata internă de rentabilitate este acea rată de actualizare la care valoarea actualizată a 
intrărilor nete de numerar trebuie să fie egală cu investiţia iniţială de capitaluri proprii în 
proiectul respectiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparaţie între două investiţii, folosind metoda VAN 
Rata de actualizare: 16%, investiţia iniţială: 181.650  mii lei 

 
 

Anul 
Investiţia 1 

Flux de numerar anual 
Valoarea 
prezentă 

Investiţia 2  
Flux de numerar anual 

Valoarea 
prezentă 

1 9.000 7.760 20.000 17.240
2 9.000 6.690 20.000 14.860
3 7.000 4.480 20.000 12.810
4 20.000 11.050 20.000 11.050
5 15.650 7.450 20.000 9.520
6 15.630 6.330 20.000 8.210
7 20.000 7.080 20.000 7.080
8 26.370 8.040 20.000 6.100
9 24.080 6.330 20.000 5.260
10 35.150 7.970 20.000 4.530

Vânzare 560.000 126.940 460.000 104.270
Totaluri 741.680 200.120 660.000 200.940

  (181.650)  (181.650)
 VAN 18.470  19.290

 
Se observă, din acest exemplu, că Investiţia 2 are o valoare actualizată netă (VAN) mai mare 
şi, în consecinţă, aceasta urmează să fie considerată ca investiţia mai bună. 
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Sistemele de realizare a construcţiilor  
 
Ce se înţelege prin „sisteme de realizare a construcţiilor”? 
 
Sistemul de realizare a construcţiei este determinat de traseul pe care îl urmează proiectul, din 
momentul începerii până la finalizarea acestuia, cuprinzând relaţiile organizaţionale şi 
contractuale, inclusiv alegerea procedurii de angajare a lucrărilor. 
 
De ce este importantă alegerea celui mai bun sistem? 
 
Existând costuri şi beneficii asociate fiecărui sistem, alegerea celui mai bun sistem poate 
elimina costurile inutile şi economisi timp, contribuind, astfel, la eficientizarea globală a 
folosirii fondurilor. 
 
Ce sisteme sunt folosite de obicei? 
 
În Statele Unite ale Americii, de exemplu, sistemele de realizare a construcţiilor au evoluat şi 
se vor dezvolta în continuare, pentru a face faţă circumstanţelor şi condiţiilor economice în 
schimbare. Există, totuşi, câteva modele generice, care stau la baza tuturor sistemelor.   
 

Sistemul tradiţional  
 
Reprezintă un proces secvenţial, în care, în mod distinct, se proiectează integral construcţia, 
apoi se licitează lucrările, ce se vor efectua, şi, în cele din urmă, se construieşte. 
 

Sistemul de management al construcţiei  
 
Cuprinde o varietate de opţiuni prin care un manager de proiect / diriginte de şantier preia 
rolul conducător în realizarea obiectivului. 
 

Sistemul de proiectare – construcţie  
 
Este o metodă prin care o unitate îşi asumă responsabilitatea integrală pentru proiectare şi 
construire. Contractele cu „predare la cheie” intră în această categorie.  
 
Fiecare dintre aceste tipuri generice are propriul set de obligaţii contractuale, care, la rândul 
lor, afectează metoda folosită la angajarea lucrărilor şi caietul de sarcini aferent.   
 

Secvenţierea tradiţională: proiectare – licitaţie – construcţie 
 
Acesta este sistemul de predare cel mai des întâlnit, fiind asociat cu licitaţia deschisă. Este, în 
fond, metoda de bază de la care au evoluat toate celelalte sisteme. Desenul, din pagina 
următoare, arată structura organizaţională a acestui sistem. 
 
Să observăm din această schiţă că, în acest caz, proprietarul (sau angajatorul) încheie 
contracte separate cu arhitectul / inginerul şi cu contractorul. Arhitectul / inginerul şi 
contractorul vor avea, la rândul lor, contracte separate cu proprii consultanţi şi, respectiv, sub-
contractori. Să mai reţinem şi că proprietarul nu are – şi nici nu ar trebui să aibă - legături 
contractuale directe cu respectivii subcontractori. 
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De asemenea, să observăm că, deşi arhitectul / inginerul nu are o relaţie contractuală directă 
cu contractorul, el este împuternicit, conform propriului contract cu proprietarul, să acţioneze 
ca agent al acestuia în administrarea contractului. În această situaţie, proprietarul trebuie să 
întreprindă două acţiuni separate ca angajator. Prima va fi angajarea arhitectului / inginerului 
şi a doua va fi alegerea contractorului. 
 
O caracteristică esenţială a acestei metode este aceea că porneşte de la premisa că toată 
documentaţia de contract (desene, specificaţii etc.) va fi definitivată înainte de a se ţine 
licitaţia. Metoda permite o maximă flexibilitate în materie de concurenţă deschisă, însă, va lua 
cel mai mult timp şi, din acest motiv, poate să ducă la costuri globale mai mari decât alte 
sisteme. 
 

Sistemele de management al construcţiei 
 
Sistemele de management al construcţiei se încadrează în două categorii: 
 
1. Atunci când dirigintele de şantier / managerul construcţiei îşi asumă toate riscurile 

financiare şi de termene (de obicei, numit sistem de management „la risc”) 
 
2. Atunci când dirigintele de şantier / managerul construcţiei furnizează servicii profesionale 

contra unui comision şi nu îşi asumă nici unul dintre riscurile financiare sau de termene (de 
obicei, numit sistem de management „de comision”). 

 
Contractele „la risc” au şi ele două forme: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAŢII: 
1. Proprietarul deţine contracte cu arhitectul şi cu contractorul. 
2. Arhitectul acţionează ca agent al proprietarului pentru punerea în aplicare a contractului de 

construcţie. 
3. Arhitectul deţine contractele cu consultanţii – proprietarul nu are relaţii contractuale 

directe cu ei. 
4. Contractorul deţine toate subcontractele – proprietarul nu se află în relaţii contractuale cu 

ei, iar arhitectul nu are o comunicare directă cu subcontractorii. 

(2)

 
 
Arhitect 
Inginer 

(3) 

 
 Contractor 

(4) 

 
Proprietar 

(1)

 Cons.
 Cons.

 Cons. Subc.  Subc. 
 Subc. 
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a. Atunci când dirigintele de şantier / managerul construcţiei are contractele cu diferiţi 
contractori;  

b. Atunci când proprietarul (sau angajatorul) este titularul tuturor contractelor. 

Formele organizaţionale ale diferitelor sisteme sunt prezentate în graficele următoare: 
 

Organizarea: Proprietar – Arhitect – Managerul construcţiei 
b. Proprietarul deţine contractele cu contractorii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 
1. Proprietarul încheie contracte cu arhitectul şi managerul construcţiei. 
2. Proprietarul deţine contractele specifice de construcţie. 
3. Relaţia arhitectului cu managerul construcţiei este limitată prin contractul dintre proprietar 

şi managerul construcţiei. 
4. Managerul construcţiei administrează contractele specifice ca agent al proprietarului. 

 
 

 

Cont. 

(3)

 
 Contractor 

(4)

 Cons.  Cons.
 Cons. 

 Proprietar 
(1) (2)

Cont. Cont.

Cont.

Arhitect 
Inginer 

Organizarea: Proprietar – Arhitect – Managerul construcţiei 
a. Managerul construcţiei deţine contractele cu contractorii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 
1. Proprietarul încheie contracte cu arhitectul şi cu managerul construcţiei. 
2. Managerul construcţiei încheie contracte cu contractori specifici. 
3. Arhitectul încheie contracte cu consultanţii, proprietarul neavând cu aceştia relaţii 

contractuale directe. 
 

(4)

 
 
Arhitect 
Inginer 

(3) 

 
 

Diriginte de 
şantier 

(2) 

 
Proprietar 

(1)

 Cons.
 Cons.

 Cons. Subc.  Subc.
 Subc. 
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Managementul construcţiei „la risc”  
 
Contractorii competenţi în domeniul construcţiilor, cu relaţii şi capacitate financiară de a-şi 
asuma riscuri, preferă, de regulă, să încheie contracte de acest tip. Managerul construcţiei 
primeşte un comision, în afara costurilor construcţiei, iar valoarea sa depinde de serviciile pe 
care managerul construcţiei le furnizează. Este des întâlnită situaţia în care managerul 
construcţiei furnizează, ca o parte a prestaţiei, servicii de pre-construire, precum estimările, 
analiza proiectelor de arhitectură, din punctul de vedere al posibilităţii de realizare, etc. 
Comisioanele depind de mărimea proiectului şi de riscul asumat de către managerul 
construcţiei. Când riscul este scăzut (de exemplu, când toate contractele de construcţie au fost 
făcute şi suma fixată), comisionul variază în intervalul 3% – 5% din costul construcţiei. Dacă 
riscul este mare, de exemplu dacă i se cere să asigure un preţ maxim garantat (PMG), înainte 
de încheierea oricăror contracte de construcţie, comisionul este mai mare, în intervalul 5% – 
10%. În plus – şi ca o parte a costului global al construcţiei –  managerul construcţiei va fi 
plătit pentru toţi angajaţii proprii, pe care îi alocă proiectului în discuţie. 
 
Notă: Contractul cu preţ maxim garantat (PMG) este contractul în care preţul face obiectul 
acordului cu managerul construcţiei, înainte de definitivarea tuturor desenelor şi a 
specificaţiilor, iar preţul nu poate fi depăşit fără acordul scris al proprietarului. 
 
Un avantaj al acestui tip de organizare este că managerul construcţiei poate numi un PMG 
înainte de definitivarea proiectării, permiţând, astfel, începerea construcţiei din timp. Aceasta 
se numeşte „construcţia pe faze” şi este ilustrată în graficul următor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metoda construcţiei pe faze 

 
  

Fazele proiectării 
 
 
     

Pachete de lucrări licitate separat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

Faze de construcţie 
     (Contracte separate de construcţie, pe variabile) 
 
Elemente principale: 
• Suprapunerea proiectării şi a construirii accelerează execuţia / predarea; 
• Dirigintele de şantier / managerul construcţiei contribuie la proiectare; 
• Proiectanţii sunt constrânşi (li se impune) să definitiveze documentaţia de licitaţie. 
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Construcţia pe faze reduce timpul global alocat construcţiei, prin suprapunerea proiectării cu 
lucrările efective. În special, în vremuri de inflaţie puternică, costul general al proiectului 
poate fi, astfel, redus substanţial. 
 

Managementul „contra cost” al construcţiei   
 
În această formă contractuală există un contract de servicii profesionale între managerul 
construcţiei şi angajator (proprietarul viitoarei clădiri). Managerul construcţiei nu îşi asumă 
nici un risc fiduciar, dar are obligaţia profesională de a asigura condiţiile pentru terminarea 
lucrării la termen şi în bugetul stabilit. În acest caz, titlul de „diriginte de şantier” (managerul 
construcţiei) este interschimbabil cu acela de „şef de proiect” şi oricare poate fi folosit. 
Managerul construcţiei furnizează servicii DE pre-construcţie, elaborând bugete, 
monitorizând proiectarea, elaborând estimaţii de cost, precum şi desfăşurătorul proiectului. Pe 
parcursul lucrărilor, managerul construcţiei va fi responsabil de monitorizarea activităţii 
contractorilor în termeni de cost, timp şi calitate. 
 
Compensaţia financiară pentru aceste servicii se află în mod normal în intervalul 3% – 5% din 
costul construcţiei, depinzând de obicei de gama serviciilor furnizate şi de mărimea 
proiectului. Acest comision profesional va acoperi toate costurile cu personalul alocat 
proiectului, ca şi cheltuielile şi profitul firmei de consultanţă.  

 
Contractele proiectare – construcţie 

 
Popularitatea acestei forme organizaţionale a crescut în 
ultimii ani. Are avantajul că angajatorul încheie un singur 
contract, iar proiectantul-constructor îşi asumă toate riscurile, 
de la început până la sfârşit. Graficul alăturat descrie acest tip 
de organizare.  
 
Unul dintre avantajele majore ale acestei forme este că 
reduce substanţial timpul total afectat lucrării. S-a estimat că 
în Statele Unite ale Americii se poate economisi până la 1 an 
din durata de execuţie a unui proiect guvernamental obişnuit. 
Evident, se adaugă şi economiile de cost; economiile totale 
au fost estimate la 15% – 25% din costul total al construcţiei. 
  

În funcţie de natura obiectivului, şeful echipei proiectare-construcţie va fi un antreprenor ori 
un constructor-contractor. În oricare dintre cazuri şeful de echipă, ca persoană juridică, trebuie 
să aibă capacitatea financiară de a-şi asuma riscul fiduciar. Este puţin probabil ca proiectantul, 
în rolul său obişnuit, să aibă un capital suficient sau, mai mult, să aibă capacitatea de a obţine 
girurile şi garanţiile la nivelul cerut în acest tip de contracte. 
 
De regulă, echipele de proiectare-construcţie vor fi formate ca răspuns la un proiect specific, 
deşi, în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări occidentale, au apărut câteva firme 
specializate în contracte de proiectare-construcţie şi se dovedesc a fi afaceri viabile. 
 
Există multe avantaje evidente ale acestui sistem, dar i se asociază şi diferite riscuri. De 
exemplu, pentru a furniza angajatorului un preţ şi un desfăşurător realiste, proiectantul-
constructor trebuie să dispună de o notă de comandă foarte precisă şi atent exprimată. Mulţi 
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angajatori nu au capacitatea tehnică de a o formula şi sunt nevoiţi, prin urmare, să angajeze un 
consultant, care să presteze acest serviciu. Rezultă un cost care nu poate fi ignorat. În plus, 
proiectantul nu mai interpretează rolul tradiţional de reprezentant al angajatorului, ci, fiind 
membru al echipei de antrepriză, trebuie să respecte cerinţele antreprenorului.         
 

Este important pentru angajator să aibă o echipă de management mai puternică decât s-ar 
impune în alte sisteme, dacă vrea să asigure conformarea la termene, cost şi calitate. 
 
 

Moment de reflecţie 
 
Ce tipuri de analize se întreprind de către propria administraţie publică locală în scopul de a 
elabora bugete realiste de construcţii? Daţi câteva exemple. Care sunt componentele tipice ale 
unui asemenea buget? Cum calculează administraţia publică locală rentabilitatea unei 
investiţii imobiliare? Descrieţi structura folosită de către propria administraţie publică locală 
la îndrumarea unui proiect pe parcursul fazelor de construcţie. 
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Faza de proiectare 
 
Introducere 
 
Pe parcursul acestei faze, se pun „cap la cap” toate desenele, specificaţiile şi celelalte 
documente, necesare la definirea suficient de detaliată a construcţiei, pentru ca aceasta să 
poată fi, în cele din urmă, realizată. Este un proces progresiv, care începe cu enunţarea de 
către angajator a cerinţelor şi se termină cu documentaţia de licitaţie, care va fi folosită la 
angajarea contractorului construcţiei. 
 
Este o etapă esenţială în privinţa managementului costurilor şi există câteva norme 
importante, prin a căror punere în practică asigurăm menţinerea proiectului în limitele 
fondurilor disponibile. În acest scop, angajatorul trebuie să identifice responsabilităţile şi 
obligaţiile, relativ la managementul costurilor, ce revin fiecărui membru al echipei de lucru, la 
investiţie. Identificarea trebuie să ia formă contractuală în cazul echipei de proiectanţi, iar în 
organizaţia angajatorului trebuie să fie definită în cadrul procedurilor interne de management. 
 
Care sunt responsabilităţile esenţiale ale angajatorului şi ale echipei de proiectanţi?     
 

Angajatorul  
 
Are trei responsabilităţi de bază, în materie de management al costurilor: 

• să elaboreze un buget realist, realizabil şi detaliat; 

• să asigure comunicarea către echipa de proiectanţi a tututor detaliilor de buget, precum şi a 
cerinţelor corespunzătoare privind funcţionalitatea, calitatea şi termenele; 

• să stabilească normele stricte de management al costurilor, ce urmează a fi aplicate pe 
parcursul fazelor de proiectare şi construcţie. 

 
Echipa de proiectanţi  

 
Are o singură responsabilitate, foarte clară, în privinţa managementului costurilor. 

• Să conceapă un proiect realizabil în limitele bugetului fixat şi să atingă obiectivele 
angajatorului, relativ la 

• funcţionalitate,  

• calitate,  

• termene. 
 
Cum îndeplinim aceste responsabilităţi şi obligaţii? 
 

Angajatorul 
 

a) Bugetul 
 
Elaborarea bugetului a fost prezentată în capitolul intitulat „Faza de planificare”. Angajatorul 
are ocazia de a re-evalua bugetul iniţial, confirmându-i validitatea, înainte de a-l comunica 
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echipei de proiectanţi. Odată confirmat, bugetul devine fix şi nici o schimbare a vreunei 
componente nu trebuie să aibă loc fără aprobare scrisă.   
 

b) Formularea obligaţiilor echipei de proiectanţi 
 
Angajatorul trebuie să se asigure că există o obligaţie contractuală a echipei de proiectanţi, de 
a concepe proiectul unei construcţii care să se încadreze în buget. Trebuie spus, însă, că 
uneori apar circumstanţe care vor conduce, de exemplu, la licitaţii mai scumpe şi care sunt 
peste puterea de control a proiectanţilor. Cu toate acestea, trebuie să existe un limbaj juridic în 
contractul dintre angajator şi echipa de proiectanţi, care să treacă asupra proiectanţilor 
responsabilitatea principală de a lua toate măsurile profesionale, pentru a asigura încadrarea 
construcţiei proiectate în buget. 
 
Iată un exemplu de limbaj contractual: 

„Bugetul estimat al construcţiei este de ___________________milioane lei.”  
 
Echipei de proiectanţi i se cere să creeze un proiect realizabil în limita acestui buget. Detaliile 
complete ale conţinutului vor fi încredinţate proiectanţilor într-un document separat.  
 
În cazul în care ofertele sosite la licitaţie depăşesc cu peste 10 % această sumă, echipei i se 
cere să reproiecteze după necesităţi, spre a satisface limitările de buget precizate în contract, 
fără ca aceasta să presupună vreun cost suplimentar pentru angajator. Se ştie că nici echipa de 
proiectanţi, nici angajatorul nu pot controla: costul muncii, al materialelor, al utilajelor ori al 
energiei, rata inflaţiei, licitaţiile supra-concurenţiale sau condiţiile pieţei – şi, din aceste 
direcţii, nu se poate garanta că licitaţiile nu diferă de bugetul prescris.  
 
Efectul global al unei asemenea clauze contractuale este acela că impune proiectanţilor 
obligativitatea unui proiect care să se încadreze strict în cerinţele funcţionale şi de calitate. 
Orice deviaţie semnificativă, conducând la oferte de licitaţie mai costisitoare, va conduce la 
necesitatea re-proiectării pe speze proprii.   
 

c) Normele de cost 
 
Este recomandabilă instituirea unui set de proceduri riguroase, prin care angajatorul să se 
asigure că integritatea bugetului se menţine pe parcursul tuturor fazelor de proiectare. Lucrul 
acesta se realizează solicitând proiectanţilor să prezinte cu regularitate rapoarte, din care să 
rezulte că toate constrângerile funcţionale, de calitate şi de cost sunt satisfăcute. De obicei, 
trebuie să existe cel puţin trei rapoarte în faza de proiectare, fiecare conţinând estimări ale 
costului probabil de construcţie. Acestea se fac: la începutul activităţii, după încheierea 
studiilor preliminare (uneori descrise ca „faza de concepţie”); în etapa în care proiectarea de 
ansamblu s-a încheiat, urmând finalizarea desenelor de detaliu (uneori descrisă ca „faza de 
elaborare”); la completarea desenelor de detaliu şi a specificaţiilor, înainte de a lansa invitaţia 
la licitaţie (uneori descrisă ca „faza de documentaţie”). Această cerinţă trebuie scrisă în 
contractul dintre angajator şi echipa de proiectanţi şi trebuie să includă şi nivelul de detaliu al 
estimatărilor de cost din fiecare raport.    
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Angajatorul este obligat să analizeze, cu grijă, toate rapoartele şi să aducă comentariile sale la 
cunoştinţa proiectanţilor, după caz. Fără acordul scris al angajatorului, proiectanţilor nu li se 
va permite să treacă la etapa următoare de activitate. 
 
În cazul în care angajatorul nu are în interiorul organizaţiei capacitatea tehnică de a îndeplini 
această funcţiune, s-ar putea dovedi necesară angajarea unui consultant, pentru a duce la bun 
sfârşit şi în mod eficient această importantă misiune.  
 
La încheierea fazei de proiectare, angajatorul trebuie să dispună de „Devizul administraţiei 
publice”, care va constitui baza de evaluare a ofertelor primite de la contractorii licitanţi. 
Evident, acest deviz al administraţiei publice trebuie să fie asemănător bugetului original, 
ajustat numai cu acele schimbări autorizate pe parcursul proiectării.  
 
Devizul administraţiei publice este obligatoriu să rămână strict confidenţial în cadrul 
organizaţiei angajatorului, urmând a fi făcut public numai atunci când se deschid ofertele de 
licitaţie.  
 

Echipa de proiectanţi 
 

a) Obligaţii contractuale  
 
Obligaţia principală este de a răspunde cerinţelor din contract, în termenii condiţiilor 
exprimate, privind funcţionalitatea, calitatea şi limitele de cost.  
 
Deşi pare simplu, în practică angajatorul trebuie să se asigure că proiectanţii se achită de 
această responsabilitate. Din nefericire, nu este lucru rar pentru o clădire să fie proiectată cu 
mici deviaţii, contrare cerinţelor contractuale, dar nerecunoscute ca atare de către angajator, 
conducând la ridicarea peste aşteptări a preţurilor la licitaţie.    
 
Iată câteva exemple tipice. 
 
Suprafeţele în exces – Este unul din cele mai grave „acte de indisciplină”. Proiectul trebuie să 
fie planificat astfel încât să respecte, cât mai precis posibil, condiţiile enunţate privind 
suprafaţele. Fără o planificare atentă şi bine gândită a distribuţiei spaţiale a facilităţilor 
solicitate, este foarte uşor să depăşim cu 10 % – 15 % condiţiile de suprafaţă impuse, ceea ce 
se reflectă în depăşiri ale costurilor, în aceleaşi proporţii. 
 
Geometria exterioară excesivă – Exteriorul clădirii este unul dintre elementele cele mai 
costisitoare. În consecinţă, reducerea la minimum a suprafeţei sale are o importanţă 
semnificativă, în ţinerea sub control a costului total al construcţiei. Formele neregulate şi 
fragmentarea excesivă a suprafeţelor trebuie atent analizată, urmând a fi justificată sau, dacă 
nu, descurajată.   
 
Folosirea metodelor netradiţionale de construcţie – Deşi folosirea metodelor inovatoare de 
construcţie, care economisesc bani, nu trebuie niciodată descurajată evident, se recomandă să 
acordăm o atenţie valorificării materialelor şi abilităţilor locale. Uneori, ignorarea tradiţiilor 
locale duce la creşterea costurilor. De exemplu, în zonele cu fabrici de cărămizi şi cu o 
îndelungată istorie a zidăriei de cărămidă, se poate dovedi costisitor să introducem materiale 
alternative, mai ales că şi meseria trebuie importată, la salarii peste acelea medii. 
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Elementele excesive de design – Încercaţi să evitaţi conflictul dintre artă şi arhitectură. Poate 
să apară tendinţa, naturală, de exprimare printr-un design particularizat, însă lipsit de valuare 
funcţională, ceea ce adaugă costuri inutile. Este important să ajungem la un echilibru între 
funcţie şi aspect – şi niciodată nu ar trebui să uităm că multe dintre uimitoarele realizări 
arhitecturale ale lumii sunt de o simplitate remarcabilă. 
 
Specificaţiile învechite – Specificaţiile trebuie actualizate odată cu materialele şi tehnicile de 
construcţie. Este firesc pentru firmele de proiectare să păstreze documentaţia cu specificaţii 
standard, dar dacă acestea nu sunt actualizate conform tendinţelor curente, există posibilitatea 
ca specificaţiile să menţioneze materiale mai vechi, mai puţin eficiente sau chiar depăşite şi, 
de obicei, mai scumpe.  
 

b) Procedurile şi rapoartele 
 
După cum am arătat, deja, există de regulă trei faze majore ale proiectării. Ele pot purta 
diverse nume, în diferite ţări, dar, în practică, sunt fundamental aceleaşi. Ca un minim, la 
sfârşitul fiecărei faze, angajatorul trebuie să analizeze situaţia proiectului. Pentru investiţiile 
mari se recomandă şi o analiză intermediară, pe parcursul fazei finale. În orice caz, raportul 
trebuie însoţit de o estimare a costului construcţiei, bazată pe stadiul curent al proiectării. 
Prezentăm, mai jos, o listă cu documentaţia tipică în fiecare fază. 
 

Faza întâi: Studiul de fezabilitate 

• diagramele de analiză funcţională – arată cum se vor lega între ele diferitele funcţiuni ale 
clădirii (uneori numite şi „scheme bloc”) 

• planul fundaţiei şi studiile de machetă – prezintă opţiunile de plan, precum şi propunerile 
privind înălţimea şi forma generală; 

• schiţa planurilor pe etaje; 

• elevaţiile preliminare; 

• specificaţiile de principiu; 

• planul amenajărilor exterioare; 

• devizul construcţiei. 
 

Faza a doua: Documentaţia 

• planurile etajelor; 

• elevaţiile; 

• secţiunile prin clădire; 

• proiectele fundaţiei şi ale structurilor; 

• desfăşurarea de principiu a sistemelor: mecanic, electric şi de instalaţii; 

• materialele propuse; 

• specificaţiile; 
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• planul detaliat al amenajărilor; 

• devizul construcţiei. 
 

Faza a treia: Documentaţia de execuţie 

• planurile finale ale etajelor; 

• elevaţiile; 

• secţiunile prin clădire; 

• detaliile structurale; 

• schiţele sistemului mecanic; 

• schiţele sistemului electric; 

• schiţele sistemului de instalaţii sanitare; 

• specificaţiile definitivate; 

• desenele finale pentru amenajările exterioare; 

• înţelegeri contractuale, condiţii contractuale etc.; 

• note de comandă pentru cantităţile necesare din fiecare material; 

• detaliile devizului. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment de reflecţie 
 
În cadrul bugetului, cum coordonează propria administraţie publică locală nevoile apărute la 
proiectarea clădirilor? 
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Planificarea şi estimarea costurilor 
 

Introducere 
 
Diagrama „Sistemul de predare a construcţiei – Procesul de management al costurilor” 
ilustrează un proces dinamic, desfăşurat odată cu derularea investiţiei. 
 

 
Graficul următor, „Controlul costurilor”, prezintă modul în care ar trebui testat impactul 
deciziilor de proiectare asupra bugetului, în fiecare stadiu al procesului de proiectare. Numai 
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Terminarea construcţiei 
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*SMEI 
sector mecanic 
sector electric 
sector instalaţii

Sistemul de predare a construcţiei 
Procesul de management al costurilor 

**IE = Inginerie 
ergonomică 
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dacă integritatea bugetului nu este afectată, echipa de proiectanţi poate fi autorizată să treacă 
la stadiul următor. 

  
Definiţii 
 
MO D E L U L  D E  C O S T  este reprezentarea distribuţiei anticipate a costului unei clădiri pe 
elemente şi se bazează pe analiza istorică a construcţiilor similare terminate. Modelul de cost 
trebuie elaborat de echipa de proiectanţi prin derivare din bugetul pus la dispoziţie de către 
angajator.  
 
Un element de construcţie este o componentă funcţională logică, putând să fie definită separat 
şi să primească o cotă din costul total. O listă tipică de elemente de construcţie arată astfel: 

1. fundaţia; 

2. substructura; 

 

Se stabilesc funcţiunea, calitatea şi costul 
Impact asupra locului

Elaborarea modelului de cost din date istorice 
Atenţie deosebită

Buget 
OK?

Elaborarea planului de cost din informaţiile 
preliminare 

Buget 
OK?

Sunt acceptabile ipotezele de la care se pleacă?Exista alternative? 

Trecem la schiţa de proiect şi la 
planificarea continuă a costurilor 

Urmărim aceiaşi paşi pentru fiecare din fazele de 
proiectare următoare 

NU 

DA

DA 

NU 

DA

NU 

DA NU 

Controlul costurilor 
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3. suprastructura; 

4. faţada; 

5. acoperişul; 

6. construcţiile interioare; 

7. sistemele de utilităţi; 

8. sistemele mecanice; 

9. sistemele electrice; 

10. finisaje generale; 

11. echipamente; 

12. amenajări exterioare. 
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Vă prezentăm, mai jos, lista detaliată şi descrierea a patru tipuri internaţionale de elemente de construcţii 

 
UNIFORMAT  

ADMINISTRAŢIA GENERALĂ A 
SERVICIILOR (GSA) SUA 

INSTITUTUL CANADIAN AL 
INSPECTORILOR DE CANTITATE     

(CIOS) 

INSTITUTUL REGAL AL 
INSPECTORILOR  AUTORIZAŢI  

(RICS–UK) 

COMITETUL ECONOMIC EUROPEAN 
PENTRU CONSTRUCŢII  

(CEEC) 
01 FUNDAŢII 
      011 Fundaţii standard 
      012 Fundaţii speciale 
02 INFRASTRUCTURĂ 
      021 Prefabricate pe tipuri 
      022 Excavări pentru subsol 
      023 Pereţi subsol 
03 SUPRASTRUCTURĂ 
      031 Construcţia  palierelor 
      032 Construcţia acoperişului 
      033 Construcţia scărilor 
04 AMENAJĂRI EXTERIOARE 
      041 Pereţi exteriori 
      042 Uşi şi ferestre exterioare 
05 ACOPERIŞ 
06 CONSTRUCŢII INTERIOARE 
      061 Compartimentări 
      062 Finisaje interioare 
      063 Specialităţi 
07 SISTEME DE  TRANSPORT 
08 SISTEME MECANICE 
      081 Instalaţii 
      082 HVAC 
      083 Protecţie contra incendiilor 
      084 Sisteme mecanice speciale 
09 SISTEME  ELECTRICE 
      091 Distribuţie 
      092 Iluminat şi alimentare 
      093 Sisteme  electrice speciale 
10 CONDIŢII GENERALE ŞI PROFIT 
11 ECHIPAMENTE 
      111 Fixe şi mobile 
      112 Accesorii 
      113 Construcţii speciale 
12  ORGANIZARE DE ŞANTIER 
      121 Pregătirea şantierului 
      122 Amenajări de şantier 
      123 Utilităţi de şantier 
      124  Lucrări în afara şantierului 

1.0 INFRASTRUCTURĂ 
a. Fundaţie obişnuită 
b. Excavări subsol şi rampă de gunoi 
c. Fundaţie specială 

2.0 STRUCTURĂ 
a. Construcţia planşeului de bază 
b. Construcţia planşeului superior 
c. Construcţia acoperişului 

3.0 ÎNVELITOARE  EXTERIOARE 
a. Finisaje acoperiş 
b. Pereţi sub planşeul de parter 
c. Pereţi deaupra planşeului de parter 
d. Ferestre 
e. Ecrane şi ferestre exterioare 

4.0 COMPARTIMENTARE INTERIOARĂ 
ŞI UŞI 
a. Compartimentare şi uşi permanente 
b. Compartimentare şi uşi mobile 

5.0 MIŞCĂRI PE VERTICALĂ 
a. Scări 
b. Lifturi şi scări rulante 

6.0 FINISAJE INTERIOARE 
a. Finisaje pardoseli 
b. Finisaje tavane 
c. Finisaje pereţi 

7.0 ACCESORII ŞI ECHIPAMENTE 
a. Accesorii şi elemente de fixare 
b. Echipamente 

8.0 SERVICII 
a. Electrice 
b. Instalaţii şi conducte 
c. Încălzire, ventilare şi aer condiţionat 

9.0 AMENAJAREA  ŞANTIERULUI  
a. Lucrări generale 
b. Servicii 
c. Modificări 
d. Demolări 

10. REGIE ŞI PROFIT 
a. Regie de şantier 
b. Regie şi profit pentru biroul de conducere 

1.0 INFRASTRUCTURĂ 
2.0 SUPRASTRUCTURĂ 
        2.1 Planşeu de bază cu fundaţie 
        2.2 Paliere superioare 
        2.3 Acoperiş 
        2.4 Scări 
        2.5 Pereţi exteriori 
        2.6 Uşi exterioare şi ferestre 
        2.7 Pereţi interiori şi compartimentări 
            interioare 

        2.8 Uşi interioare 
3.0 FINISAJE INTERIOARE 

3.1 Finisaje pereţi 
3.2 Finisaje pardoseli 
3.3 Finisaje tavane 

4.0 ACCESORII ŞI MOBILIER 
        4.1 Accesorii şi dotări pt. amenajări 
5.0 SERVICII 

5.1 Dotări sanitare 
5.2 Echipamente de service 
5.3 Instalaţii de gunoi 
5.4 Instalaţii de apă 
5.5 Sursa de încălzire 
5.6 Încălzire şi tratarea aerului 
5.7 Sisteme de ventilaţie 
5.8 Instalaţii electrice 
5.9 Instalaţii de gaz 
5.10 Instalaţii vitale şi de transport 
5.11 Instalaţii de protecţie 
5.12 Instalaţii de comunicare 
5.13 Instalaţii speciale 
5.14 Lucrări de construcţii pentru 

servicii 
5.15 Prezenţa şi profitul 

constructorilor 
6.0 LUCRĂRI  EXTERIOARE 

6.1 Lucrări de şantier 
6.2 Canalizare 
6.3 Servicii externe 
6.4 Lucrări minore de construcţii  

(1) INFRASTRUCTURĂ 
         SUPRASTRUCTURĂ 

(2) Planşeu de bază cu fundaţie 
(3) Pereţi exteriori 
(4) Pereţi interiori 
(5) Planşee 
(6) Acoperişuri 
(7) Scări 
(8) Uşi exterioare li ferestre 
(9) Uşi interioare 
FINISAJE 
(10)  Finisaje pereţi interiori 
(11)  Finisaje pereţi exteriori 
(12)  Finisaje tavane 

14 ECHIPAMENTE ŞI SERVICII DE 
AMENAJARE 
(15) Instalaţii 
(16) Încălzire 
(17) Ventilare şi aer condiţionat 
(18) Instalaţii interioare de canalizare 
(19) Electrice 
(20) Comunicaţii 
(21) Lift, scări rulante 
(22) Instalaţii de protecţie 
(23) Instalaţii pentru diverse servicii 
LUCRĂRI DE ŞANTIER 
EXTERIOARE 
(24) Pregătirea şantierului 
(25) Împrejmuire de şantier 
(26) Accesorii şi amenajări de şantier 
(27) Servicii de şantier 
(28) Construcţii de şantier 
(29) Amenajări de teren hard şi soft 

(30) LUCRĂRI  PREGĂTITOARE 
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Baza de date istorice (precedente) a costurilor de construcţii 
 
O bază de date istorice (anterioare) a costurilor de construcţii este o bibliotecă de informaţii 
obţinute din proiectele de construcţii definitivate. Pentru a fi cât mai detaliată şi mai utilă, este 
preferabil ca baza de date să fie realizată la nivel naţional. Proiectele terminate trebuie analizate 
cât mai detaliat, pentru a furniza informaţii complete privind costurile, care pot fi folosite pentru 
evaluarea proiectelor viitoare şi pentru elaborarea realistă a bugetelor. Principalele caracteristici 
ale bazei de date constau în faptul că informaţia stocată provine din costurile finale ale proiectelor 
terminate şi că toate costurile proiectelor sunt analizate în mod consecvent. Cea  mai simplă 
metodă de analiză este folosirea unui formular pentru un element de construcţie, aşa cum am 
prezentat anterior. 
 
În Slovacia a fost construită o bază de date a costurilor de construcţii şi pe baza acesteia se pot 
face analize de proiecte.  
 
Planul de costuri 
 
Un PLAN DE COSTURI rezultă din elaborarea progresivă a unor modele de costuri. Se stabileşte 
proiectarea costurilor pentru fiecare dintre elementele construcţiei, constituindu-se o bază pentru 
toate deciziile viitoare legate de asigurarea compatibilităţii între alternativele proiectului şi buget. 
Planul de costuri ar trebui elaborat de echipa de proiectare la pornirea proiectului şi ar trebui 
amendat pe măsură ce proiectul avansează prin fazele de proiectare. Aşa după cum s-a mai 
sugerat, planul de costuri ar trebui folosit pentru a testa impactul costurilor deciziilor de 
proiectare – pot fi luate în considerare alternativele şi pot fi acceptate sau respinse, pentru a 
menţine integritatea de ansamblu a bugetului.  
 
Un plan de costuri ar trebui văzut, întotdeauna, ca fiind ,,predictibil” – oferind răspunsuri la 
întrebarea ,,Ce-ar fi dacă ?” (De exemplu: Care ar fi impactul asupra bugetului, dacă voi folosi 
un sistem de zid tip paravan de sticlă, în loc de zidărie obişnuită?). 
 
Estimările parametrice 
 
Costurile parametrice apar din analiza costurilor totale ale parametrilor identificabili sau ale 
funcţiilor unui proiect. În continuare, vă prezentăm câteva mostre de costuri parametrice tipice: 
 
• O staţie de tratare a apei reziduale poate trata ,,X” m3 de apă pe oră. Împărţind costul total al 

staţiei construite de tratare a apei reziduale la numărul de metri cubi trataţi pe oră, va rezulta 
costul său parametric.  

(,,Y” lei/m3/oră) 

• Capacitatea de răcire, necesară pentru răcirea unei clădiri pentru depozitare de produse en-
gros, este de ,,X” tone. Împărţind costul total al sistemului de răcire construit la numărul de 
tone de produse, se obţine costul său parametric. 

(,,Y” lei/tonă conservată prin frig). 
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• Costul total al construcţiei unei şcoli împărţit la numărul de elevi va da un alt cost parametric. 

(,,Y” lei/elev). 
 
Estimarea costurilor 
 
O estimare a costurilor rezultă dintr-un proiect definitivat, bazat pe desene şi specificaţii tehnice. 
Estimarea va fi pregătită pe baza productivităţii anticipate, a preţurilor actuale ale materialelor şi 
a forţei de muncă, şi va include costurile totale ale construcţiilor, instalaţiilor, managementului, 
taxele etc. Estimarea trebuie să fie, întotdeauna, într-un format unitar şi constituie o componentă 
esenţială a procesului de planificare a costurilor. 
 
Estimarea costurilor trebuie considerată întotdeuna ca ,,reactivă” – pentru că răspunde la 
întrebarea ,,Cât va costa aceasta?” 
 
Costurile neprevăzute 
 
Costurile neprevăzute, care pot apărea în timpul proiectării, ar trebui incluse, întotdeauna, în 
planul de costuri, pentru a asigura o flexibilitate proiectantului pe parcursul elaborării unui 
anumit proiect. Aceste costuri neprevăzute vor permite abateri de la situaţia normală, pentru care 
a fost elaborat modelul de costuri. De obicei, calculul pentru costurile neprevăzute porneşte de la 
10 % din costurile de construcţie şi acestea vor scădea cu fiecare fază succesivă a proiectului, 
pornind de la realitatea că pe măsuă ce proiectul evoluează, estimările costurilor devin tot mai 
corecte. În finalul fazei de proiectare, sau chiar înainte de invitarea participanţilor la licitaţie, 
costurile neprevăzute ar trebui să fie de numai 1 % – 2 %. 
 
Procesul de planificare a costurilor 
 

Pasul unu: Dezvoltarea modelului de costuri 
 
Unitatea care face achiziţiile trebuie să 
furnizeze echipei de proiectare toate 
detaliile referitoare la bugetul proiectului. 
 
Echipa de proiectare trebuie să transforme 
acel buget într-un model de costuri bazat pe 
istoricul costurilor proiectelor de acelaşi 
tip. 
 
De exemplu, în caseta de mai jos veţi vedea 
o comparaţie de ccosturi între şcolile 
elementare din zona Boston, Massachus-
sets, a Statelor Unite ale Americii. Ultima 
coloană indică costul mediu pentru fiecare 

element, exprimat atât în metri pătraţi de spaţiu util, cât şi în procente. Astfel, poate fi construit 
un model simplu de costuri pentru o şcoală nouă, folosindu-se procentaje asemănătoare: 

Sistemul de livrare a construcţiei 
Procesul de management al costurilor 

 
Studii Studii  

urbanism 
Analiză 

economică 
   Echipa de proiectare – Studii de amenajare a teritoriului 

  Program 
  

     
 

Modelul de costuri 
 

– Analiza sistemelor de structură 
  

Bugetul proiectului   

  

    – Analiza MES 
 

Schema generală  Planul de costuri 
    

 

Elaborarea proiectului  Studii 
    

Reacţie    Revizuirea planului 
de costuri 

    
 

Documentele  construcţiei  Studii 
    

   Planul final de 
costuri 

 

Achiziţii  Evaluarea licitaţiei 
    

Începerea construcţiei  Plata pe parcurs 
    

 

  Evaluarea VE/CP 
Terminarea construcţiei  Dispute, negocieri 
Raportul final de costuri  Stabilirea A/C final 

    

* MES – instalaţii 
mecanice, electrice 

şi sanitare 
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Modelul simplu de costuri, arătat mai jos, demonstrează modul în care pot fi costurile totale 
anticipate. Mai important este faptul că el stabileşte costurile ţintă pentru fiecare element. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proiect de şcoală nouă în Boston, Ma, SUA 
 
Suprafaţa: 10.000 metri pătraţi 
Bugetul costurilor de construcţie: 10.000.000 USD 
Cost mediu pe metrul pătrat: 1.000 USD 
Modelul de costuri 

Model 
Element de construcţie % din costul total Costul elementului Cost total 
        USD/m.p. 
Fundaţii    2,6   26  260.000 
Substructură    3,6   36  360.000 
Suprastructură    6,9   69  690.000 
Finisaje exterioare           13,1           131               1.310.000 
Acoperiş    3,6   36  360.000 
Finisaje interioare                    18,6           186         1.860.000 
Sisteme de transport   0,7     7    70.000 
Mecanice            17           170         1.700.000 
Electrice    8,4   84  840.000 
Echipamente    3,4   34  340.000 
Organizare de şantier           12,4           124         1.240.000 
Condiţii generale    8,7   87  870.000 
Total           100        1.000       10.000.000 
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Proiect SUA: Costuri comparative pentru o şcoala nouă – Boston, MA  
 

Cod Descrierea  Warren 
Elem. 

Salem 
Voc. Ed. 

Salem 
Bentley 

Salem 
Salt’stl 

Sharon 
Elem. 

Briggs 
Elem. 

A/W 
Elem. 

A/W 
Middle 

Salem 
Middle 

Avg. 
Cost. 

Percent 

 
0000 
 
0000 
 
0000 
 
0000 
 
0000 
 
0000 
 
0000 
 
0000 
 
0000 
 
0000 
 
0000 

 
FUNDAŢII 
 
INFRASTRUCTURĂ 
 
SUPRASTRUCTURĂ 
 
ÎNVELITORI EXTERIOARE 
 
ACOPERIŞ 
 
INTERIOARE 
 
SISTEME DE TRANSPORT 
 
SISTEME MECANICE 
 
SISTEME ELECTRICE 
 
ECHIPAMENTE 
 
ORGANIZARE DE ŞANTIER 
 

 
0.77 
 
3.81 
 
5.30 
 
11.74 
 
2.23 
 
22.86 
 
0.65 
 
16.12 
 
8.04 
 
3.18 
 
16.31 
 
 

 
4.57 
 
2.75 
 
0.00 
 
15.28 
 
5.91 
 
27.86 
 
0.00 
 
22.70 
 
10.56 
 
0.00 
 
15.16 

 
4.50 
 
4.26 
 
1158 
 
11.45 
 
5.38 
 
14.89 
 
0.84 
 
16.97 
 
9.04 
 
2.70 
 
13.29 

 
4.25 
 
2.78 
 
14.08 
 
14.96 
 
4.47 
 
15.32 
 
2.42 
 
16.20 
 
8.36 
 
7.94 
 
7.53 

 
1.81 
 
4.33 
 
8.66 
 
14.75 
 
2.66 
 
19.20 
 
1.21 
 
14.08 
 
8.10 
 
3.68 
 
15.71 
 

 
3.62 
 
3.01 
 
2.00 
 
11.95 
 
3.47 
 
15.31 
 
0.00 
 
13.45 
 
7.92 
 
0.49 
 
4.24 

 
1.53 
 
4.78 
 
3.63 
 
13.11 
 
3.30 
 
18.29 
 
0.00 
 
16.24 
 
8.62 
 
4.86 
 
12.30 

 
1.26 
 
3.42 
 
9.69 
 
10.52 
 
1.70 
 
18.15 
 
0.52 
 
18.02 
 
9.12 
 
2.70 
 
17.38 

 
1.25 
 
3.05 
 
7.39 
 
14.65 
 
3.16 
 
15.77 
 
0.60 
 
18.54 
 
6.06 
 
4072 
 
10.22 

 
2.62 
 
3.58 
 
6.93 
 
13.16 
 
3.59 
 
18.63 
 
0.69 
 
16.92 
 
8.42 
 
3.36 
 
12.46 

 
2.6 
 
3.6 
 
7.0 
 
13.3 
 
3.6 
 
18.8 
 
0.7 
 
17 
 
8.5 
 
3.4 
 
12.5 

 
 
 
0000 

 
 
 
CONDIŢII GENERALE ŞI PROFIT 

 
91.01 
 
7.28 
 

 
104.79 
 
13.77 

 
94.90 
 
9.49 

 
98.31 
 
9.87 
 

 
94.19 
 
9.42 

 
65.46 
 
9.82 

 
86.66 
 
6.93 

 
92.48 
 
7.40 

 
85.41 
 
6.83 
 

 
90.36 
 
8.97 

 
 

   
98.29 
 

 
118.51 

 
104.39 

 
108.18 

 
103.61 

 
75.28 

 
93.59 

 
99.88 

 
92.24 

 
99.33 
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Pasul doi: Elaboraţi un plan al costurilor 
 
În această etapă, nu a pornit încă nici o activitate reală de proiectare şi, devreme ce evident, este 
de aşteptat să existe pentru orice proiect abateri de la valorile medii tipice ce apar din bazele de 
date, este prudent să fie prevăzute anumite alocări în planul de costuri, care să permită 
proiectantului o anumită flexibilitate. Acest lucru se poate realiza foarte simplu prin crearea unui 
fond de costuri neprevăzute, care se obţine de obicei prin reducerea cu 10% a costului fiecărui 
element din modelul de costuri. 
 
Aceasta este acţiunea care  transformă modelul de costuri în plan de costuri. În continuare, planul 
de costuri devine un instrument de management pentru proiectant şi constituie o bază eficientă 
pentru raportarea periodică a stării bugetului proiectului către unitatea care face achiziţiile. 
 
Planul de costuri derivat din modelul de costuri descris anterior, devine următorul: 
 
O dată ce planul de costuri este elaborat, 
trebuie să înceapă faza de concepere a 
proiectului, iar deciziile majore de proiectare 
pot fi examinate şi evaluate prin raportare la 
planul de costuri. 
 

Pasul trei: Verificarea costurilor 
 
Este un proces dinamic, care se va continua pe 
parcursul tuturor fazelor proiectului. Trebuie 
efectuate verificările costurilor pentru a se 
determina eficacitatea deciziilor majore de 
proiectare. Pe parcursul fazei de ,,Concepţie”, 
de exemplu, acest proces ar putea ajuta la 
stabilirea  formei finale a clădirii sau la 
alegerea materialelor principale pentru pereţii 
exteriori. 
 
În continuare, vă prezentăm un exemplu 
privind modul în care tehnica planificării 
costurilor poate fi folosită pentru a-l ajuta pe 
proiectant să decidă atât asupra formei clădirii, 
cât şi a tipurilor de materiale care se pot folosi 
în limitele bugetului stabilit. Exemplul se 
bazează pe planul de costuri prezentat anterior: 

- Clădirea de şcoală propusă 

- Exemplu de planificare a costurilor 

- Finisaje exterioare 
 

Plan de costuri 
      Element            Costul elementului 
1. Fundaţii   234.000 

2. Substructură  324.000 

3. Suprastructură  621.000 

4. Finisaje exterioare           1.179.000 

5. Acoperiş   324.000 

6. Finisaje interioare           1.674.000 

7. Sisteme de transport    63.000 

8. Mecanice            1.530.000 

9. Electrice   756.000 

10. Echipamente  306.000 

11. Organizare de şantier        1.116.000 

12. Condiţii generale  870.000 

13. Costuri neprevăzute           1.000.000 

14. Plan de costuri total         10.000.000 
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Această analiză de costuri îi indică clar proiectantului că, dacă clădirea este proiectată pe un 
raport suprafaţă zid / suprafaţă utilă de 0,3, atunci are la îndemână mai multe opţiuni pentru 
învelitoarea externă: cărămidă placată pe perete de beton, un sistem de pereţi din panouri 
prefabricate din beton sau un sistem de pereţi tip perdea de sticlă. Pe de altă parte, dacă clădirea 
este proiectată pe un raport suprafaţă zid / suprafaţă utilă de 0,6, singura opţiune disponibilă este 
peretele din cărămidă. 
 
Prin urmare, concluzia care rezultă din această analiză, este că proiectantul trebuie să-şi propună 
să proiecteze clădirea pe un raport suprafaţă zid / suprafaţă utilă de 0,4, pentru a evita limitarea 
opţiunilor pentru materialele sistemului de ziduri. 
 
Acest exemplu poate părea extrem de simplu. Totuşi, el demonstrează cât este de important să se 
ia în consideraţie toate elementele de proiectare şi planificare din perspectiva planificării 
costurilor, în loc de a aborda un punct de vedere mai îngust, cum este, de exemplu, acela estetic, 
pentru a evita răsturnarea bugetului şi / sau crearea unui dezechilbru total al costurilor celorlalte 
elemente ale clădirii. 
 

Pasul patru: Verificarea / estimarea permanentă a costurilor 
 
Procesul de verificare a costurilor trebuie să continue de-a lungul tuturor fazelor proiectării. 
 
La sfârşitul fiecărei faze de proiectare, arhitectul / inginerul constructor ar trebui să informeze 
unitatea de achiziţii, demonstrând, în mod satifăcător, că proiectul se menţine în bugetul stabilit. 
 
Informările se vor intitula ,,Estimări ale costurilor probabile de construcţie” şi acestea trebuie 
elaborate în mod cuprinzător, astfel încât orice diferenţă faţă de estimările anterioare să fie uşor 
de identificat. Gradul de detaliere al fiecărei estimări trebuie să fie în concordanţă cu nivelul la 
care a ajuns proiectarea. Pe măsură ce planurile şi specificaţiile tehnice devin tot mai complete, 
devine posibilă atingerea unui nivel al măsurătorilor şi estimărilor tot mai exact. 
 

Suprafaţa construită a clădirii: 
10.000 m.p. 

 

Alocări în planulde costuri  
Pentru finisaje exterioare (USD)        1.179.000 

Raportul zid/suprafaţă utilă        0,6        0,3 
Suprafaţa pereţilor exteriori (m.p.) 3.000    6.000 
Costuri planificate/m.p. zid (USD)   393    196,5 

Preţuri tipice / m.p.  
pentru sistemele de ziduri 

         USD 
Cărămidă aplicată pe perete  
din beton             150 – 180 

Panouri prefebricate din beton              220 – 300 

Piatră tencuită / placare cu piatră          400 – 600 

Marmură / granit            550 – 750  

Sistem de ziduri tip perdea de sticlă     250 – 350  

Analiza istorică arată că raportul 
optim suprafaţă ziduri / suprafaţă utilă 
se plasează între 0,3 – 0,6.  
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De reţinut că, pe măsură ce nivelul de detaliere a estimărilor creşte, este de aşteptat ca rezerva 
pentru costurile neprevăzute să se diminueze, acoperind diferenţe de măsurători şi/sau preţuri faţă 
de planul de costuri, dar menţinându-se totuşi integritatea bugetului. 
 
Este bine ca fiecare informare privind ,,Estimările costrurilor probabile de construcţie” să fie 
însoţită de o recapitulare a planului de costuri. Sumarul planului de costuri reprezintă un punct de 
referinţă clar, pentru unitatea de achiziţii, pentru a evalua starea proiectului şi pentru a se asigura 
că se menţine bugetul stabilit pentru proiect. 
 
Următorul sumar (cuprins) al planului de costuri se bazează pe modelul de costuri şi pe planul de 
costuri prezentate anterior. 

 
Din această verificare a costurilor se poate vedea că, deşi estimările costurilor pentru diferite 
elemente pot fi diferite faţă de planul de costuri (ceea ce este de aşteptat), bugetul a fost menţinut, 
totuşi, prin reducerea costurilor neprevăzute la aproximativ 2,5 %. În această etapă, procentul este 
acceptabil, iar echipa de proiectare ar trebui să primească autorizarea de a trece la următoarea 
fază de proiectare. 
 
Acest proces de verificare şi avizare trebuie să se continuie de-a lungul tuturor fazelor proiectării. 
 

Sumarul (cuprinsul) Planului de costuri 
Prima verificare a costurilor 

Element     Planul de costuri  Verificarea costurilor 

1. Fundaţii      234.000     275.000 

2. Substructură     324.000     310.000 

3. Suprastructură     621.000     700.000 

4. Finisaje exterioare                       1.179.000             1.320.000 

5. Acoperiş     324.000     310.000 

6. Finisaje interioare                       1.674.000             1.575.000 

7. Sisteme de transport        63.000       67.000 

8. Mecanice                        1.530.000             1.710.000 

9. Electrice      756.000     720.000 

10. Echipamente     306.000     276.000 

11. Organizare de şantier                   1.116.000             1.100.000 

12. Condiţii generale     870.000     870.000 

13. Costuri neprevăzute                      1.000.000     767.000 
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Pasul cinci: Estimările autorităţii locale 
 
La încheierea fazei finale a proiectării şi înainte de a invita participanţii la licitaţii, este foarte 
important să fie pregătită o estimare finală, premergătoare licitaţiei, realizată pentru, sau de către 
beneficiar. 
 
Această estimare are două funcţii foarte importante: 
 
• Reprezintă confirmarea finală a faptului că proiectul s-a înscris în bugetul prevăzut (în 

parametrii de estimare normali); 
 
• Devine o bază pentru evaluarea ofertelor, care urmează să intre în procesul de licitaţie.  
 
Odată ce estimarea a fost pregătită, aceasta trebuie tratată cu cea mai mare confidenţialitate şi va 
fi divulgată numai la deschiderea ofertelor. În Statele Unite ale Americii şi în multe alte ţări, 
aceasta se numeşte ,,Estimarea autorităţii locale” şi există reguli stricte legate de folosirea ei. Ele 
se referă nu numai la aspectul confidenţialităţii, ci şi la limitele admise pentru discrepanţele între 
estimările autorităţii locale şi ofertele primite. De exemplu, în Statele Uniteale Americii, dacă 
ofertele primite depăşesc estimările autorităţii locale cu mai mult de 10 %, atunci nu se admite 
încheierea contractului, iar licitaţia trebuie să fie anulată. O nouă licitaţie poate avea loc numai 
după efectuarea unor investigaţii complete şi după luarea măsurilor necesare pentru ca ofertele 
primite să se înscrie în limitele admise. 
 

Precizia estimărilor 
 
Nivelul de precizie al estimărilor este determinat de doi factori specifici: 
 
• aptitudinile şi experienţa estimatorului; 
 
• calitatea şi cantitatea informaţiei pusă la dispoziţia estimatorului. 
 
Estimările ar trebui pregătite cu multă grijă şi deosebită atenţie la detalii. Acestea trebuie să fie 
efectuate de către profesioniştii în domeniu, care sunt experţi autorizaţi şi au o pregătire avansată 
într-un anumit sector al industriei. Un studiu recent, realizat de Academia Naţională de Ştiinţe a 
Statelor Unite ale Americii, privind cauzele creşterii costurilor în construirea clădirilor federale, a 
stabilit că una dintre cauzele majore o reprezintă pregătirea slabă a estimărilor (bugetelor) 
iniţiale. Studiul a arătat, de asemenea, că, în multe cazuri, activitatea de pregătire a acestor 
estimări importante a fost delegată unor persoane care nu aveau pregătirea şi cunoştinţele 
necesare. Guvernul Statelor Unite ale Americii a stabilit ca, în prezent, toate estimările să fie 
realizate sub conducerea unor estimatori calificaţi profesionişti. 
 
Bineînţeles că, pe măsură ce se dezvoltă proiectul, nivelul de informaţii puse la dispoziţia 
estimatorului va creşte şi se va diversifica, odată cu fiecare fază a proiectului.  
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Cu toate că un evaluator competent va dezvolta tehnici pentru prevenirea lipsei de informaţii 
detaliate, este de aşteptat să existe un grad variabil de precizie, definit, uneori, cu termenul de 
,,risc”, între estimările iniţiale şi cele finale. De obicei, nivelele de precizie acceptate pentru 
fiecare fază de proiectare sunt următoarele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

În faza de planificare, acest risc va fi acoperit de ajustări în elaborarea bugetului şi în toate 
celelalte faze riscul este acoperit prin ajustări în proiectare. 

Costurilor ciclului de existenţă (costurile pe durata de serviciu) 
 
Până relativ recent, în aproape toate ţările lumii, instituţiile responsabile cu asigurarea facilităţilor 
răspundeau pentru două categorii separate şi distincte de costuri. Prima categorie o reprezentau 
costurile iniţiale sau de investiţii, iar a doua categorie era asociată cu folosirea construcţiei – 
costurile sale de exploatare şi întreţinere. Sistemul de relaţii dintre aceste două categorii de 
costuri era neglijat sau nu era luat în considerare de loc, iar procedura standard era, şi în multe 
cazuri încă mai este, de a construi o clădire cu cele mai mici costuri de investiţii (pe bază de 
licitaţie publică). Cei care intrau în clădire, o foloseau şi o întreţineau, moşteneau consecinţele 
acestei practici şi trebuiau să găsească fondurile necesare, dintr-un buget separat, pentru a 
exploata în mod corespunzător clădirea pe toată durata ei de existenţă. 
 

Nivele de precizie a estimărilor 
 
Faza de planificare     15 % – 20 % 
Faza de concepţie     10 % – 15 % 
Faza de proiectare               7,5 % – 10 % 
Documentaţia tehnică de construcţie    5 % – 7,5 % 
Faza pre-licitaţie                   5% 

Moment de reflecţie 
 
Ce metodă foloseşte administraţia dumneavoastră locală pentru a realiza estimări realiste a  
costurilor pentru construcţiile noi ? 
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În mod evident, există multe argumente pentru, dar şi împotriva acestei practici. Totuşi, devenea 
evidentă nevoia de a examina costurile totale ale unei clădiri, pe toată durata ei de funcţionare, şi 
de a evalua costurile şi beneficiile, din investiţii în sisteme şi în materiale de construcţie, care duc 
la reducerea costurilor de exploatare. Acest lucru s-a dovedit eficient pentru reducerea costurilor 
legate de consumul de energie.   
 
Prin urmare, calculul costurilor ciclului de existenţă reprezintă o metodă de analiză a costurilor 
totale ale clădirii sau de planificare a duratei ei de funcţionare. Pentru a realiza acest lucru, este 
necesar să se ia în considerare următoarele elemente de cost: 
 
• Costuri de investiţii de capital – teren, construcţii, mobilier şi echipamente, taxe de proiectare 

şi toate costurile anexe; 

• Costuri financiare – achiziţia terenului, finanţarea construcţiei şi obligaţiile financiare pe 
perioada de exploatare; 

• Costuri de exploatare – energie, asigurare, curăţenie, management şi administrativ; 

• Costuri de întreţinere, înlocuire şi degradare – toate costurile anexe; 

• Valori reziduale sau de evaluare – valoarea de vânzare, costuri conexe, cum ar fi costurile şi 
obligaţiile financiare, legate de demolări şi de curăţarea terenului. 

 
De reţinut că, pentru realizarea studiului de costuri pentru ciclul de existenţă nu este întotdeuna 
potrivit sau necesar să se folosească fiecare din cele cinci categorii menţionate anterior. Ele vor fi 
incluse în totalitate numai în cazuri speciale, cum ar fi evaluarea costurilor ciclului de existenţă 
pentru mai multe sisteme de clădiri, atunci când costurile financiare nu sunt relevante. 
 
Procedurile de analiză a costurilor ciclului de existenţă urmăresc cinci etape principale: 

• Identificarea şi cuantificarea tuturor costurilor legate de fiecare opţiune studiată. 

• Însumarea tuturor costurilor pentru fiecare interval de timp, pentru fiecare opţiune. 

• Reducerea tuturor costurilor – ajustate la valoarea lor actuală prin aplicarea unei rate de 
reducere, pentru a face comparaţia între diferitele opţiuni posibile şi valabile. Acest lucru este 
necesar, pentru că fiecare opţiune poate avea costuri care apar în diferite momente ale ciclului 
de existenţă al clădirii. 

• Compararea costurilor pentru fiecare opţiune 

• Alegerea opţiunii celei mai potrivite 
 
Formula standard a costurilor pe durata de serviciu 
 
Pentru calculul complet al costurilor pe durata de serviciu se folosesc următoarele formule 
standard: (L=Leu) 
 
Valoarea actuală a 1 L = A x 1 / (1 + I) n 
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A = suma acumulată 

I = dobânda (zecimal) 

n = număr de ani 
 
Dobânda compusă = P x (1 x I) n 
 
Aceasta reprezintă viitoarea valoare acumulată a unui capital iniţial, unde: 

P =  avansul (capitalul iniţial) 

I = rata dobânzii (zecimal) 

n = număr de ani 
 
Capital de amortizare = A x I / (1 + I) n - 1 
 
Acesta reprezintă suma de bani care se pune  deoparte în fiecare an pentru a acoperi o viitoare 
cheltuială programată, unde:  

A = suma acumulată 

I = rata dobânzii (zecimal) 

n = număr de ani 
 
Rambursarea împrumutului = P x (1 + I) n x I / (1 + I) n - 1 
 
Aceasta reprezintă rambursarea anuală pe durata existenţei împrumutului, unde: 

P = rata împrumutului(din suma împrumutată) 

I = rata dobânzii (zecimal) 

n = număr de ani (ai împrumutului) 
 
Valoarea actuală a 1L = R [1 - (1 + I) n] / I 
 
Aceasta este valoarea actuală a unei cheltuieli anuale care se întinde pe o perioadă de ,,n” ani, 
unde: 

R = plăţile datorate la sfârşitul fiecărei perioade  (de obicei, un an) 

I = rata dobânzii (zecimal) 

n = număr de ani 
 
Corelarea cu inflaţia = (1 + t) / (1 + f) - 1 
 
Aceasta este rata de reducere care trebuie aplicată, ţinându-se seama de rata inflaţiei, unde: 
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t = rata de reducere actuală (de obicei rata curentă a băncii) 

f = rata inflaţiei 
 
(Notă: pentru a obţine un procentaj, ca rezultat al formulei, numărul trebuie înmulţit cu 100) 
 
Notă: nu este necesar, întotdeauna, să se calculeze toate formulele prezentate aici. De obicei, 
sunt publicate tabele de reduceri, din care pot fi calculaţi toţi factorii. 
 
Exemplu: Studiul costurilor pe durata de serviciu 
 
Pentru o clădire au fost proiectate două sisteme de încălzire şi este nevoie să fie evaluate, fiecare 
în parte, pentru a se stabili care ar reprezenta cea mai bună investiţie pe toată durata de existenţă 
a clădirii. 

Durata de existenţă a clădirii este estimată la 60 de ani, iar capitalul a fost împrumutat cu 
dobânda de 8%. Costurile estimate sunt următoarele: 

        OPŢIUNEA A   OPŢIUNEA B 

Costuri instalaţii      250.000 USD      350.000 USD 

Manopera pentru instalaţii       60.000 USD        20.000 USD 

Durata de funcţionare garantată a pieselor supuse uzurii              20 ani        30 ani 
(Notă: aceasta va apare de 2 ori pentru opţiunea A) 

Costuri pentru înlocuirea pieselor uzate    150.000 USD      200.000 USD 

Manoperă pentru întreţinere anuală                   5.000 USD          2.500 USD 

Costuri anuale pentru combustibili      12.000 USD           7.000 USD 

Costuri anuale ale întreţinere         5.000 USD           N/A  USD 
 
Valorile nete actuale pot fi calculate, acum, folosindu-se factorii din formula de reducere. 

 
OPŢIUNEA  A 

Costul iniţial al instalaţiei (Cost de capital)     250.000 USD 

Manopera constructorilor (Cost de capital)       60.000 USD 

Valoarea actuală pentru înlocuirea pieselor de uzură în 20 de ani 
150.000 USD x 0,2145 (din tabelele de reduceri)      32.180 USD 
(Prima înlocuire) 

Valoarea actuală pentru înlocuirea pieselor de uzură (40 de ani, 
A doua înlocuire) 
150.000 USD x 0,0460 (din tabelele de reduceri)       6.900 USD 
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Din acest studiu reiese că, deşi costurile iniţiale pentru opţiunea A sunt mai scăzute decât acelea 
pentru opţiunea B, din evaluarea tuturor costurilor asociate, pe toată durata de serviciu a 
sistemelor de încălzire, a rezultat că opţiunea B este, de fapt, soluţia cea mai economică. Din 
studiul duratei de serviciu a reieşit că şi costurile iniţiale mai scăzute din opţiunea A au fost 
depăşite de nevoia de a înlocui piesele uzate, de două ori pe durata de serviciu a instalaţiei, spre 
deosebire de o singură înlocuire  în cazul opţiunii B. În plus, este clar că în opţiunea B costurile 
pentru combustibil sunt mai eficiente, având un impact asupra costurilor pe permen lung.  
 
Exemplul anterior demonstrează că analiza costurilor duratei de serviciu poate reprezenta un 
instrument eficient de management al costurilor. Trebuie să recunoaştem, totuşi, că toate 
dificultăţile moştenite de la estimarea costurilor sunt intrinseci analizei costurilor pe durata de 
serviciu. Printre acestea se află dificultatea de a estima cu precizie astfel de costuri, precum şi 
durata de serviciu a unui sistem de construcţii sau a unui material. În plus, uneori, sunt greu de 
obţinut cu precizie costurile de exploatare şi de întreţinere. Este adevărat, însă, că analiza 
costurilor pe durata de serviciu este un instrument util, care poate şi trebuie să fie folosit la toate 
nivelele procesului de luare a deciziilor. 
 
Introducere în managementul valorii 
 
Sumar 
 
Pe parcursul acestui manual a fost subliniat faptul că decizia de a construi este un pas important 
pentru oricare unitate de achiziţie, şi anume unul cu un impact de durată asupra comunităţii. Este 
important ca banii adunaţi din impozite să fie folosiţi cu prudenţă, iar proiectele de lucrări publice 

Valoarea actuală a 22.000 USD pe an (întreţinere, combustibil şi 
Administraţie) pentru 60 de ani 
22.000 USD x 12,377 (din tabelele de reduceri)    272.294 USD 

 
Total net valoare curentă      621.374 USD 

 
OPŢIUNEA B 

Costul iniţial al instalaţiei (Cost de capital)     350.000 USD 

Manopera constructorilor (Cost de capital)       20.000 USD 

Valoarea actuală pentru înlocuirea pieselor de uzură în 30 de ani 
(Prima înlocuire)       
200.000 USD x 0,0994 (din tabelele de reduceri)      19.880 USD 

Valoarea actuală a 9.500 USD pe an (întreţinere şi combustibil)  
Pentru 60 de ani 
9.500 USD x 12,377 (din tabelele de reduceri)    117.581 USD 

 
Total net valoare curentă      507.461 USD 
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trebuie percepute ca reprezentând o valoare bună raportată la banii investiţi. În pregătirea unui 
proiect, se investesc eforturi şi timp mult, iar rezultatul este un bun valoros, care va afecta vieţile 
acelora ce îl folosesc sau care beneficiază de efectele lui. În plus, un proiect de lucrare publică 
este, de obicei, foarte vizibil – contribuabilii şi-ar putea aminti zilnic de o investiţie proastă, 
promovată de aleşii lor. 
 
În sectorul privat, valoarea poate fi măsurată pe baza recuperării financiare a investiţiei iniţiale. 
Măsurarea valorii în sectorul public este mult mai dificilă, deoarece nu există, de obicei, o 
rambursare tangibilă a investiţiei. Prin urmare, s-ar putea spune că în sectorul public valoarea  
poate fi o măsură a costului final, a performanţei, a esteticii, a eficacităţii şi a transparenţei 
achiziţiilor. 
 
Ca urmare, prin definiţie, managementul valorii ar trebui să fie un proces, care face ca proiectele 
de lucrări publice să fie realizate cu costuri minime, să funcţioneze eficient, să respecte din punct 
de vedere estetic principiile proiectării de calitate şi să fie achiziţionate eficient şi transparent. 
 
În ultimii ani, conceptul de management al valorii s-a dezvoltat până la un nivel la care, prin 
folosirea procedurilor de management al valorii, s-au realizat economii între 10 % şi 20 %. Mai 
mult, economii la fel de importante, ba chiar mai mari, pe durata vieţii unei investiţii pot fi 
realizate  prin managementul valorii efective. 
 
Definiţii 
 
MANAGEMENUL VALORII este o abordare structurată, care defineşte ce înseamnă ,,valoare” 
pentru client (beneficiar), care caută să răspundă prin proiect unei nevoi percepute, stabilind un 
consens clar în cadrul echipei de management, privind obiectivele proiectului şi modul în care 
acestea trebuie îndeplinite. 
 
INGINERIA VALORII este o abordare sistematică, pentru a furniza funcţiile cerute (scopul fizic al 
proiectului de investiţii), cu costul cel mai scăzut, fără a diminua calitatea, performanţa şi 
fiabilitatea produsului sau a serviciului. 
 
Se poate spune că, dacă managementul valorii este procesul, ingineria valorii este instrumentul. 
 

Istoricul ingineriei valorii 
 
Ingineria valorii este un concept introdus de Compania General Electric, în timpul celui de-al 
doilea răzoi mondial. În acea vreme era o criză în domeniul multor materiale, pe care le folosea 
firma în mod tradiţional, în procesul de producţie. Sarcina de a soluţiona această problemă i-a 
fost trasată unui inginer, care şi-a dat repede seama că, depăşind gândirea convenţională a 
abordărilor documentaţiilor tehnice şi examinând produsele din perspectiva funcţiunii lor 
principale, era posibil nu numai să găsească materiale alternative, dar,  în multe cazuri, să reducă 
costul produsului fără a-i diminua performanţele. Astfel, s-au pus bazele ingineriei valorii. 
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Bazele ingineriei valorii 
 
În ingineria valorii există două principii fundamentale. Primul este relaţia între ,,COST” şi 
,,VALOARE INTRINSECĂ”, iar al doilea este examinarea ,,funcţiei” unei componente sau a unui 
produs. 
 

Cost şi valoare intrinsecă 
 
Costul este definit ca fiind ceea ce trebuie să plătim pentru a obţine ceva. Valoarea intrinsecă este 
valoarea pe care o punem în aceste bunuri sau servicii. Cu toate că definirea acestor noţiuni poate 
părea simplistă, dacă analizăm mai îndeaproape, ne vom da seama de adevărul că pentru orice 
cumpărătură, dacă plătim mai mult decât am prevăzut în buget (care era valoarea percepută de 
noi), avem sentimentul că am fost încărcaţi la preţ. Pe de altă parte, dacă plătim mai puţin decât 
prevăzusem, avem senzaţia că a fost un chilipir.  
 
Acest concept se poate muta imediat la un proiect de construcţii. Modelul de costuri este expresia 
valorii intrinsece a construcţiei, sistemului sau elementului. Estimarea ne va spune cât ar putea să 
coste. Dacă estimarea este mai mare decât valoarea intrinsecă, sau cea din buget, atunci trebuie să 
reevaluăm acel element şi să găsim o soluţie de a-l integra în buget. 
 

Funcţia 
 
Determinarea funcţiei principale a unui obiect reprezintă cel de-al doilea element important al 
ingineriei valorii. Din nou, şi acesta pare un concept simplu. Este dezarmant de simplu şi, totuşi, 
dacă îl aplicaţi unui proiect de construcţii sau elementelor acestuia, se poate observa imediat că se 
transformă într-o analiză destul de complicată. De exemplu, care este funcţia principală a unei 
ferestre? Evident, fereastra are multe funcţii, iar identificarea funcţiei principale pentru o anumită 
locaţie, necesită o cercetare atentă.  
 
Scopul identificării funcţiei principale este să permită o examinare a metodelor alternative de 
îndeplinire a funcţiei şi o evaluare a costurilor, pentru a determina dacă există o altă modalitate 
mai ieftină de a fi realizată. Acest concept poate fi aplicat deciziei de a construi în locul stabilit de 
la început, ca şi unui element anume al clădirii.  
 

Întrebări esenţiale 
 
Structura unui studiu de inginerie a valorii poate fi concentrată într-o serie de întrebări: 

• Ce face? 

• Cât costă? 

• Ce valoare are? 

• Ce altceva ar putea îndeplini aceeaşi funcţie? 

• Cât costă acel altceva? 
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După enunţarea acestor întrebări şi obţinerea răspunsurilor, poate fi făcută selecţia finală, pe baza 
celei mai bune valori. 
 

Legea lui Pareto 
 
Un obiectiv major al studiului de inginerie a valorii este identificarea domeniilor care se 
dovedesc a avea costuri mari şi o valoare intrinsecă scăzută. În acest caz, este important, pentru 
rezultate, ca studiul să selecteze subiectele care au un impact semnificativ asupra costurilor totale 
ale proiectului. În acest sens, se pot aplica principiile ,,LEGII DISTRIBUŢIEI”, a lui PARETO. 
Conform legii lui Pareto, în orice entitate, douăzeci la sută dintre elementele ei constitutive sunt 
responsabile pentru optzeci la sută din costurile ei totale. Acest lucru este remarcabil de adevărat 
pentru proiectele de construcţii şi, chiar, aceste elemente trebuie identificate pentru studiul de 
inginerie a valorii. Acestea pot fi identificate, imediat, din modelul de costuri, iar verificarea 
estimărilor le va identifica pe acelea mai potrivite pentru studiu. 
 

Planul funcţiei 
 
Un studiu de inginerie a valorii este, de obicei, organizat sub forma unui atelier şi trebuie oranizat 
bine şi sistematic. Pentru a realiza acest lucru, acesta se armonizează cu un plan de funcţii bine 
definit, care are opt faze: 
 

Selectarea proiectului 
 
Subiectul (subiectele) studiului vor fi identificate în această fază. De reţinut că, ingineria valorii 
este aplicabilă la toate fazele ciclului proiectului şi că, în general, cu cât studiul este realizat mai 
devreme, cu atât este mai probabil ca să fie eficient. Astfel, decizia de a construi poate constitui, 
în sine, un studiu de inginerie a valorii important, iar dacă este pozitiv, alte studii succesive vor 
îmbunătăţi eficienţa costurilor proiectului.  
 

Faza informării 
 
Pe parcursul acestei faze, se adună toate informaţiile pertinente disponibile. Acest lucru va 
include: 

• Obiective de planificare şi valoarea; 

• Date pentru modelul de costuri; 

• Estimări de costuri; 

• Informaţii legate de proiectare şi execuţie; 

• Date legate de costurile pe durata de serviciu; 

• Organizarea atelierului. 
 

Faza analizei funcţionale 
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Presupune revederea criteriilor şi a estimării costurilor şi identificarea funcţiilor. Faza va include: 

• identificarea funcţiilor, inclusiv a acelora estetice; 

• clasificarea funcţiilor; 

• stabilirea valorilor ţintă; 

• evaluarea relaţiei funcţie / cost / valoare intrinsecă; 

• detalierea domeniului studiului pentru îmbunătăţirea valorii. 
 

Faza generării ideilor 
 
Obiectivul acestei faze este generarea de cât mai multe idei creative. Acest lucru poate fi realizat 
prin ,,brainstorming” şi este important să nu fie judecată dinainte nici o idee, ci de a încuraja 
participarea activă a tuturor membrilor echipei. Şeful echipei ar trebui să noteze toate ideile pe 
măsură ce acestea sunt exprimate, pentru ca, ulterior, acestea să poată să fie revăzute şi să se 
construiască pe baza lor, pe  parcursul atelierului. 
 

Faza de evaluare 
 
În acest moment toate ideile generate trebuie evaluate, judecate / criticate şi testate. Va fi nevoie 
să se estimeze costul fiecărei idei şi să se determine care dintre ele oferă potenţialul cel mai mare 
de economie de costuri. Procesul include:  

• Combinarea şi modificarea ideilor; 

• Eliminarea acelora care nu îndeplinesc criteriile; 

• Crearea criteriilor de evaluare; 

• Prioritizarea ideilor; 

• Costurile pentru dezvoltarea ideii; 

• Timpul necesar implementării ideii; 

• Probabilitatea punerii în practică; 

• Beneficiul potenţial. 
 

Faza de dezvoltare 
 
Selectarea alternativelor şi pregătirea recomandărilor finale pentru implementare. Această fază va 
include: 

• Pregătirea estimărilor, inclusiv a costurilor pe durata de serviciu, dacă sunt relevante; 

• Dezvoltarea acţiunilor necesare; 

• Selectarea opţiunii primare şi secundare; 
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• Dezvoltarea acţiunilor de convingere; 

• Pregătirea recomandărilor scrise. 
 

Faza de prezentare 
 
Echipa de inginerie a valorii îşi va prezenta rezultatele şi recomandările în faţa autorităţii 
responsabile. Prezentarea iniţială trebuie să se facă oral şi se completează cu un raport scris 
concis. 
 

Faza de implementare 
 
În mod normal, de acestă fază răspund, în mod unitar, echipa de inginerie a valorii şi echipa de 
management a unităţii, care achiziţionează. În această fază, ele vor decide care dintre 
recomandări ar trebui puse în practică şi vor dezvolta un plan pentru a face acest lucru. Evident, 
aceasta este cea mai importantă fază şi trebuie avut grijă ca să se ia în considerare toţi factorii 
implicaţi. Faza va include răspunsurile la întrebările: 

• Cum ar trebui puse în practică? 

• Ce ar trebui schimbat, şi în ce ordine? 

• Cine ar trebui s-o facă? 

• Cât ar dura? 

• Există nişte termene? 

• Cât va costa punerea în practică? 

• Ce consecinţe ar avea o întârziere? 
 
Obstacole  
 
Ingineria valorii este creativă şi inovatoare. Cu toate că reprezintă o tehnică cu un potenţial mare 
de a asigura economii în sume substanţiale de bani, pentru unităţile care fac achiziţii, şi pentru a 
dezvolta investiţii mai bune, totuşi devine, adesea, un subiect de rezistenţă şi de critici.  
Iată care sunt principalele ,,piedici” de care se va lovi echipa de inginerie a valorii şi pe care 
trebuie să le depăşească: 

• Am procedat întotdeauna în felul acesta. 

• Va dura prea mult. 

• Unitatea care achiziţionează are o groază de bani. 

• De ce să schimbăm? 

• Aşa reiese din planuri şi din specificaţiile tehnice.  

• Siguranţa este în pom! 
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• Mândria de autor. 

• Nu s-a mai procedat niciodată aşa înainte. 

• Avem deja cel mai bun sistem. 

• Ideea este prea radicală! 

• Nu este fezabilă. 

• E imposibil. 
 
Echipa de inginerie a valorii 
 
Echipa de inginerie a valorii ar trebui să fie condusă de un profesionist în domeniu. Şeful echipei 
va fi sprijinit de un grup multi-disciplinar de profesionişti, în funcţie de natura proiectului. 
Proiectanţii trebuie să fie reprezentaţi la atelier, dar nu trebuie să fie membri ai echipei de 
inginerie a valorii 
 

 

Moment de reflecţie 
 
Ce costuri sunt analizate la proiectarea obiectivelor de construcţii ale propriei administraţii 
publice locale? În ce măsură consideraţiile legate de valoare influenţează pregătirea proiectelor 
de construcţii? Explicaţi. 
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Faza de construcţie 
 
Contractarea 
 
Această fază va începe cu elaborarea şi semnarea unui contract între unitatea beneficiară şi 
unitatea care a contractat construcţia. După semnarea contractului, beneficiarul trebuie să emită o 
scrisoare de ,,Notificare pentru începerea lucrărilor” pe care o remite constructorului, anunţându-l 
asupra datei de la care terenul pentru construcţie se va afla la dispoziţia contractorului şi stabilind 
data începerii contractului. Este foarte important ca această scrisoare să fie emisă de unitatea 
beneficiară, iar contractorul trebuie să anunţe oficial primirea ei. Data de începere a contractului 
marchează momentul din care se face măsurarea performanţei conform programării contractului 
şi de la care se măsoară orice prelungiri sau întârzieri ale contractului şi orice reclamaţii. 
 
Structurile de management 
 
Este esenţial ca beneficiarul să stabilească proceduri de management pentru a asigura îndeplinirea 
contractului în termenii stabiliţi  de performanţă, calitate şi costuri. De obicei, va fi numit un 
manager de proiect, care poate fi, fie un angajat al unităţii beneficiare, fie un consultant, şi care-şi 
va asuma întreaga responsabilitate pentru managementul proiectului. Acesta are un rol cheie, care 
nu ar trebui diminuat în nici un fel. Managerul de proiect trebuie să aibă acces la toate 
departamentele din cadrul unităţii beneficiare (contabilitate, juridic, tehnic, etc.) şi trebuie să 
stabilească canale ferme de comunicare pentru a se asigura că toate problemele contractuale pot fi 
tratate în mod expeditiv. 
 
Constructorul va desemna de asemenea o echipă de management şi va numi un manager de 
proiect. 
 
Vă prezentăm mai jos organizarea unei echipe tipice de proiect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Unitatea beneficiară
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structură 

 Mecanică  
  

Inginerie de 
construcţii 

 Altele 

          
    Constructorul     
           

                 
Executivul 

constructorului 
 Managerul 

proiectului 
 Orarul 

de lucru 
 Tehnic  Costuri  Dirigintele 

de şantier 

NOTE: 
1. Managerul de 

proiect trebuie să 
aibă acces la in-
formaţia tehnică, 
de costuri, de 
programare şi de 
inspecţie şi să 
verifice expertiza 

2. Dacă este necesar, 
managerul de 
proiect poate sub-
contracta o parte 
din această muncă.
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 Obiective, roluri şi responsabilităţi 
 
Vă prezentăm, în continuare, un rezumat al obiectivelor, rolurilor şi responsabilităţilor diferitelor 
tipuri de participanţi în cadrul unui contract tipic de lucrări publice, în timpul fazei de construcţie: 
 

Unitatea beneficiară 

• Obţine o facilitate completă şi funcţională; 

• Obţine o valoare bună pentru investiţia făcută; 

• Are siguranţa că investiţia va fi terminată la timp şi exploatarea poate începe la termenul 
planificat; 

• Se asigură că fondurile pentru definitivarea proiectului sunt disponibile; 

• Se angajează la un contract legal şi ferm, cu bună credinţă alături de constructor; 

• Stabileşte o firmă corespunzătoare pentru a administra contractul; 

• Face plăţile, pe parcurs, la timp, 

• Face recepţia lucrării la final.  
 

Managerul de proiect 

• Acţionează ca reprezentant al beneficiarului; 

• Asigură coordonarea eficace dintre beneficiar, proiectant şi contractantul lucrării; 

• Administrează contractul în mod eficient;  

• Asigură conformitatea cu documentele contractuale; 

• Interpretează planurile şi specificaţiile tehnice; 

• Stabileşte procedurile de control al calităţii; 

• Evaluează, confirmă şi operează plăţile pe parcurs; 

• Analizează testarea echipamentelor, precum şi condiţiile şi certificatele de garanţie ale 
acestora;  

• Soluţionează disputele, schimbarea condiţiilor şi schimbarea ordinelor; 

• Realizează inspecţia finală şi confirmă plăţile finale. 
 
(Notă: De reţinut că, unele dintre responsabilităţile menţionate, mai sus, pot fi preluate de către 
proiectant, în funcţie de natura contractului). 
 

Contractantul lucrărilor de construcţie 

• Asigură realizarea unor facilităţi complete şi funcţionale; 

• Lucrează în conformitate cu documentele contractuale; 
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• Asigură îndeplinirea garanţiilor de realizare a performanţei;  

• Asigură calitatea executării lucrărilor; 

• Propune sub-contractori competenţi; 

• Prezintă la timp deconturile de plăţi pentru lucrări;  

• Realizează proiectul conform termenelor stabilite, şi în bugetul aprobat; 

• Asigură toate garanţiile pentru echipamente, materiale şi forţa de muncă; 

• Lucrează cu profit. 
 
Deconturi şi plăţi 
 
În mod normal, contractorul lucrărilor de construcţii are dreptul să facă plăţi lunar, pe durata 
contractului. Există, de asemenea, o prevedere contractuală obişnuită, care menţionează că 
contractantul trebuie să primească suma aprobată, de la beneficiar, în maximum 30 de zile. Ca 
urmare, trebuie stabilită o procedură, care să permită managerului de proiect şi contractorului să 
verifice şi să aprobe cheltuiala, într-un interval de timp care să corespundă cu ciclul contabil de 
plată al beneficiarului. Este interesul beneficiarului să fie respectat acest ciclu, deoarece 
prevederile contractuale standard prevăd dreptul contractorului de a primi dobândă pentru orice 
întârziere de plată.  
 
Contractorul lucrărilor de construcţii trebuie să pregătească o analiză detaliată, pe baza muncii 
efectuate la zi (aceasta ar trebui să includă şi valoarea materialelor de şantier) şi să o prezinte, 
pentru verificare, managerului de proiect până la o dată stabilită în prealabil. Managerul de 
proiect şi reprezentantul contractorului se întâlnesc la faţa locului şi vor fi de comun acord asupra 
analizei. De reţinut că, managerul de proiect poate refuza plata lucrărilor, care nu au respectat 
planurile şi specificaţiile tehnice. 
 
Reţinerea din plăţile pe parcurs 
 
Conform prevederilor contractuale, beneficiarul poate reţine un procent din decontul de plăţi ale 
fiecărei luni, pentru a constitui un fond, care se reţine în cazul în care o lucrare nu este terminată 
sau nu se respectă specificaţiile tehnice, în orice moment al derulării contractului. Acest fond 
permite beneficiarului să termine lucrarea respectivă cu un alt contractor sau sub-contractor, dacă 
este necesar. De reţinut totuşi că, până să se întâmple o astfel de situaţie, banii aparţin, în mod 
legal, contractorului, iar beneficiarul trebuie să-i păstreze într-un cont special şi să nu-i folosească 
pentru nici un alt scop. (garanţia de bună execuţie). 
 
În majoritatea contractelor, suma reţinută este de 10 % din plăţile lunare. Se practică, în mod 
curent, reducerea acestei reţineri la 5 %, după ce s-a realizat 50 % din contract. Se obişnuieşte, de 
asemenea, să se reducă şi mai mult fondul de reţinere, atunci când clădirea este recepţionată de 
către beneficiar, dar mai trebuie executate unele finisaje finale şi alte activităţi.  
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Beneficiarul poate, fie să diminueze reţinerea la 2,5 %, fie să reţină o sumă egală cu ceea ce 
depăşeşte valoarea lucrărilor care trebuie terminate (de exemplu, de 1,5 ori valoarea lucrărilor 
care mai trebuie executate). 
 
Notă: Reţineţi că oricare ar fi procedurile propuse de către beneficiar, acestea trebuie să fie 
încluse în documentele contractuale. 
 
Modificarea prevederilor contractuale 
 
MODIFICAREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE reprezintă o  deviere concretă de la documentele 
contractuale. În general, acest lucru trebuie evitat, pe cât posibil, dar, cu toate acestea, trebuie să 
recunoaştem că va apare şi trebuie să existe clauze contractuale pentru rezolvare.  
 
Numai părţile contractante pot solicita schimbări ale prevederilor contractuale: 

• adăugarea sau eliminarea unor clauze la cererea beneficiarului; 

• adăugarea sau eliminarea unor clauze la cererea contractantului lucrărilor. 
 
Trebuie identificate clar motivele acestor schimbări, precum şi partea responsabilă pentru ele. 
 
Tabelul de mai jos prezintă un exemplu de schimbări tipice ale prevederilor contractuale. 

Comenzi de schimbare 
 
O comandă de schimbare este un instrument pentru aducerea la cunoştinţă a schimbării 
prevederilor contractuale. Fiecare comandă de schimbare trebuie negociată separat de către 
beneficiar. În mod obişnuit, contractorului i se cere să prezinte beneficiarului o propunere 
cuprinzând detalii asupra conţinutului schimbării. Aceasta ar trebui să conţină detalii de costuri 
pentru manoperă, materiale, cheltuieli de regie şi profit. Dacă documentele contractuale includ un 
,,Inventar al cantităţilor” sau un ,,Tabel de tarife”, preţurile unitare prevăzute de acestea trebuie 
folosite pentru comanda de schimbare. 
 

Motivaţie Exemplu Risc Procedură Observaţii 
Circumstanţe 
neprevăzute 

Piatră în fundaţie, 
la excavări 

Beneficiar Emiterea comenzii 
de schimbare către 
contractor 

Finanţarea necesară va fi acoperită din fondul de  
cheltuieli neprevăzute  

Solicitări 
suplimentare ale 
beneficiarului 

Creşterea 
numărului de 
locuri de parcare 

Beneficiar Emiterea comenzii 
de schimbare către 
contractor 

Beneficiarul va solicita asigurarea fondurilor  
suplimentare 

Contractorul 
solicită plăţi 
adiţionale 

Lipsa unor 
informaţii din 
planuri  

Beneficiar Emiterea comenzii 
de schimbare către 
contractor 

1. Beneficiarul trebuie să fie de acord că au existat 
omisiuni 

2. Beneficiarul poate chema proiectantul în garanţie 
Contractorul 
oferă reduceri la 
suma contractată 

Economii 
identificate prin 
ingineria valorii 

Contractor Emiterea comenzii 
de reducere a sumei 
contractate 

1. Beneficiarul trebuie să fie de acord cu propunerea 
contractantului 

2. Economiile vor permite folosirea banilor în alte 
scopuri 

3. Uneori, economiile datorate ingineriei valorii sunt 
împărţite între contractor şi beneficiar 
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Înainte de a primi propunerea contractorului, beneficiarul trebuie să pregătească, de asemenea, o 
estimare independentă, ,,estimarea administraţiei”, ca bază pentru negocieri. 
 
În urma negocierilor, trebuie emisă o comandă oficială de schimbare, care să modifice 
corespunzător valoarea contractului. Trebuie ţinut un registru al tuturor schimbărilor.  
 

Raportarea costurilor 
 
Rapoartele privind situaţia costurilor trebuie menţinute la zi şi actualizate cel puţin lunar, pentru 
ca beneficiarul să fie pe deplin conştient de situaţia financiară a proiectului. Trebuie adoptat un 
format standard, astfel încât toate rapoartele privind starea proiectelor curente să poată fi 
structurate, pentru a fi folosite în management. Managerul de proiect trebuie să aibă 
responsabilitatea pregătirii raportului lunar. Tabelul, de mai sus, reprezintă un format tipic de 
Registru de plăţi şi Raport al situaţiei costurilor. 
 
Este util să se urmărescă plăţile ca procentaj din valoarea contractului. Contractorul lucrărilor de 
construcţii trebuie să prezinte beneficiarului o planificare a lucrărilor, cu care, dacă se 
completează valorile, se poate face monitorizarea derulării contractului, din punct de vedere 
financiar. Graficul din pagina următoare vă prezintă un exemplu în acest sens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modele de Registru de plăţi şi de Raport al situaţiei costurilor 
 
Numele prooiectului:                                    Referitor la: 
Suma contractului:                                       Durata contractului: 
                Registru de plăţi 
           Data       Valoare brută       Valoarea brută           Total              Total      Valoare totală         Valoare netă                   Suma  
                              a lucrării            a materialelor      valoare brută     reţineri           netă               realizată anterior             realizată 
1.         30 Ian.          10.000                       2.000                  12.000            1.200          10.800                        ----                               10.800 
2.         28 Feb.         30.000                       5.000                  35.000            3.500          31.500                     10.800                            20.700 

 
Numele proiectului: Referitor la.  
Suma contractului: Durata contractului: 
1. Raportul  situaţiei costurilor 

 Valoarea 
contractului 

Ajustări la 
zi 

Valoarea actualizată 
a contractului 

Plăţi totale  
la zi 

% 
Valoarea actualizată a contractului 

Observaţii 

1.               100.000          Nici una               100.000                    10.800                         10,8                                                         N/A 
2.               100.000           10.000                 110.000                    31.500                         28,6                                           Ordin de schimbare nr. 1 
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Cheltuieli lunare 
Planificate 
Efectuate 

 
Total  
Planificat 
Efectuat 
 
Rezolvarea disputelor  
 
Metodele de rezolvare a disputelor trebuie să fie incluse în prevederile generale ale contractului şi 
trebuie respectate, dacă apar astfel de situaţii. Trebuie acordată o importanţă deosebită metodelor 
de rezolvare nejuridice şi soluţionării problemelor pe cale amiabilă. 
 
Cele mai multe soluţii se vor găsi în sensul extinderii termenelor contractuale şi a alocării 
stimulentelor financiare suplimentare. 
 
De aceea, este esenţial ca beneficiarul să ţină o evidenţă clară, astfel încât, atunci când apare o 
solicitare de plăţi suplimentare, beneficiarul să deţină suficiente informaţii pentru a face o 
evaluare realistă a cererii contractorului. Managerul de proiect are obligaţia de a ţine la zi 
evidenţa situaţiei costurilor, iar mai jos vă prezentăm lista documentelor care vor reprezenta surse 
de referinţă în soluţionarea disputelor: 

• Toate documentele contractuale şi termenele planificate; 

• Procesele verbale ale şedinţelor; 

• Rapoartele financiare; 

• Propunerile de schimbare şi comenzile de schimbare; 

• Registrele zilnice cu starea vremii; 

• Rapoartele zilnice ale inspecţiilor construcţiei; 

• Fotografiile prezentând evoluţia lucrărilor. 

                 ORGANIGRAMA  EVOLUŢIEI COSTURILOR CONTRACTATE 
 
$ 1.800.000 
 
$ 1.600.000 
 
$ 1.400.000 
 
$ 1.200.000 
 
$ 1.000.000 
 
$    800.000 
 
$    600.000 
 
$    400.000 
 
$    200.000 
 
         1         2         3         4        5         6         7          8            9          10            11 
 
Ian/Iul’96     Aug.    Sept.      Oct.        Nov.       Dec.’96         Ian.’97      Feb. ’97    Mar. ’97    Apr. ’97   Mai ‘97 
    $ - $ 73.437 $ 173.358  $ 367.964    $ 401.783    $ 181.650    $ 165.205   $ 63.847   $ 150.001   $ 45.667   $ - 
    $ - $ 65.500 $ 57.000  $ 132.310    $   82.464    $   89.975    $ 135.557     
 
Ian/Iul ’96    Aug.     Sept.       Oct.             Nov.          Dec.’96 Ian’97 Feb. ’97    Mar. ’97        Apr. ’97   Mai ‘97 
    $ - $ 73.437 $ 246.795  $ 614.759   $ 1.016.543   $ 1.198.193   $ 1.363.398   $ 1.427.245   $ 1.577.247   $ 1.622.914    $ - 
    $ 0 $ 65.500 $ 122.500  $ 254.810   $    337.274   $    427.249   $    562.806          

DE PRELUAT DIN ORIGINAL GRAFICUL DE LA P.53 
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În cazul unei solicitări de finanţare suplimentară, beneficiarul trebuie să primească de la 
contractor evidenţa complet documentată, care să justifice cererea. Aceasta va cuprinde referiri la 
condiţiile contractuale esenţiale, precum şi orice informaţii suplimentare relevante. Nu trebuie 
luată nici o decizie, înainte de a evalua cu atenţie cererea, precum şi ansamblul de informaţii care 
ajută beneficiarul să-şi formeze un punct de vedere. Aceste informaţii trebuie să cuprindă şi o 
estimare a sumei pe care beneficiarul este pregătit să o plătească, dacă este cazul. 
 
Remedii în cazul lipsei performanţei 
 
Una dintre responsabilităţile esenţiale ale beneficiarului este să stabilească un set de proceduri de 
monitorizare şi asigurare a performanţei contractate cu contractorul. Acest lucru se realizează sub 
coordonarea managerului de proiect şi presupune inspecţii periodice ale lucrărilor de construcţii. 
Există câteva remedii la îndemâna beneficiarului, în cazul lipsei performanţei contractorului. 
  
De reţinut că, toate instrucţiunile trebuie să se facă în scris. 
 
• Solicitaţi ca lucrările deficitare să fie corectate pe cheltuiala contractorului. Dacă lucrările sunt 

corectate, problema este rezolvată. 

• Dacă după un număr de zile, stabilit prin condiţiile contractuale, contractorul nu a corectat 
lucrările deficitare, beneficiarul poate opta pentru un alt contractor, care să presteze lucrările 
conform prevederilor din contract. În acest caz, valoarea lucrărilor deficitare trebuie scăzută 
din valoarea contractată şi orice costuri adiţionale trebuie scăzute din fondul de reţineri. 

• În cazul menţinerii lipsei de performanţă, beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul, 
invocând termenul de securitate a performanţei, sub orice formă ar fi. 

 
În mod obişnuit, în cel mai rău caz, situaţia va evolua progresiv, de la cererea de remediere a 
deficienţelor, până la reziliere, în ultimă instanţă. 
 
Trebuie făcute eforturi pentru a evita situaţia cea mai defavorabilă, totuşi fiecare etapă trebuie să 
fie documentată temeinic şi corespunzător. 
 
Rezilierea contractului şi invocarea siguranţei performanţei vor implica, în mod inevitabil, un 
complex de proceduri legale costisitoare şi de aceea trebuie evitate, pe cât posibil. 
 
Finalizarea lucrărilor 
 
În general, se consideră că un proiect este finalizat atunci când beneficiarul poate să ,,ia în 
primire” clădirea. Altfel spus, clădirea poate fi folosită, chiar dacă nu sunt terminate toate 
lucrările. 
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Acesta este un pas contractual important, care trebuie să aibă loc numai după ce beneficiarul a 
efectuat o inspecţie completă a lucrării şi a înaintat contractorului o listă cu lucrările care mai 
trebuie terminate sau remediate. 
 
În acest moment, beneficiarul poate anula sau reduce suma reţinută din plăţile efectuate către 
contractor. Dacă limita pentru fondul de reţinere era iniţial de 5% din valoarea contractului, 
aceasta poate fi redusă la 2,5 %. 
 
O altă opţiune ar fi: să fie eliberat tot fondul reţinut, să fie dată o valoare lucrărilor care au rămas 
să fie terminate şi să se reţină, să spunem, de 1,5 ori acea valoare, până când lucrările se 
finalizează. 
 
Finalizarea contractului 
 
După ce toate obligaţiile contractuale au fost îndeplinite, beneficiarul ia în primire şi devine 
proprietarul clădirii. Acest lucru presupune următoarele: 
 
• Se emite un ,,Certificat de luare în primire”; 
 
• Primirea certificatelor de garanţie; 
 
• Primirea manualelor de utilizare a echipamentelor; 
 
• Eliberarea tuturor fondurilor care trebuie plătite contractorului; 
 
• Încheierea tuturor clauzelor asiguratorii prevăzute de contract. 
 
În mod evident, acesta este un pas important al contractului, care trebuie îndeplinit în mod 
expeditiv, dar corect.  
 
Ne referim, mai ales, la situaţia returnării fondurilor reţinute de la contractor. Pe lângă faptul că şi 
contul final trebuie să fie pregătit în mod detaliat, este la fel de important să se facă plata finală la 
contractor imediat ce suma este stabilită. 
 
Analiza costurilor finale 
 
Beneficiarul trebuie să pregătească un raport de evaluare post-contract. Acesta trebuie să 
cuprindă o evaluare critică a întregului proiect, de la iniţierea lui şi până la finalizare. Raportul 
trebuie să verifice dacă funcţia a fost sau nu asigurată în mod corespunzător. El ar trebui să 
includă, de asemenea, o analiză a performanţei tuturor părţilor contractuale. Acest lucru este 
important, mai ales, pentru a identifica învăţămintele trase de pe urma acestui proiect, de care se 
va ţine seama şi în proiectele ulterioare. 
 
Trebuie realizată o analiză a costurilor finale ale proiectului, care va furniza beneficiarului o bază 
de date utilă pentru proiectele viitoare. Această analiză trebuie realizată în format standardizat, 
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pentru ca datele să poată fi transferate imediat într-o bază de date mai cuprinzătoare, pentru uz 
general, nu numai de către beneficiar, ci de întreaga ţară. 

 
Idei principale 
 
• La determinarea valorii unui proiect, trebuie luate în considerare toate etapele Ciclului 

Proiectului; 
 
• Toate proiectele trebuie planificate în mod minuţios şi trebuie să răspundă unei nevoi bine 

definite; 
 
• Pe parcursul Fazei de Planificare trebuie elaborate bugete realiste, precise şi realizabile; 
 
• Planificarea pro-activă a costurilor este mult mai eficace în asigurarea integrităţii bugetului, 

decât simpla estimare reactivă a costurilor 
 
• Beneficiarul trebuie să-şi elaboreze propria estimare independentă (,,Estimarea 

administraţiei”) înainte de a primi ofertele; 
 
• Procedurile de control eficace trebuie stabilite pe parcursul Fazei de Construcţie; 
 
• Contractele trebuie duse la îndeplinire, iar decontările finale trebuie plătite la timp; 
 
• Trebuie realizată o analiză de costuri pentru costul final la îndeplinirea contractului, iar 

informaţiile trebuie introduse într-o Bază de Date a Costurilor pentru Construcţii. 
 
 

Moment  de reflecţie: 
 
Care sunt prevederile incluse în contractele pentru construcţii publice, care să asigure îndeplinirea 
contractului, la timp şi în concordanţă cu termenii şi condiţiile contractuale? Există prevederi 
corespunzătoare pentru rezolvarea litigiilor / disputelor cu contractorul? Dacă nu, ce schimbări 
sunt necesare? 
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Glosar 
 
ANALIZA INVESTIŢIEI 
IMOBILIARE 

Procesul de evaluare a riscurilor şi a rentabilitaţii unei investiţii pe 
termen lung, într-un bun imobiliar producător de venituri. 

ANALIZA VALORICĂ / 
INGINERIA VALORICĂ  

Proces prin care se încearcă identificarea unor alternative mai 
eficiente din punct de vedere al costurilor efective sau a resurselor 
folosite, pentru a realiza o funcţie sau o operaţiune (a furniza un 
serviciu), fără să se sacrifice performanţa sau calitatea. 

COST Totalitatea resurselor materiale, financiare şi umane, consumate 
pentru obţinerea unui bun sau serviciu. 

„LEGEA DE DISTRIBUŢIE” 
A LUI PARETO  

Principiul conform căruia 20 % din elemente unui sistem generează  
80 % din valoarea acestuia. (de exemplu, într-un centru de cost 20 % 
dintre elementele acestuia vor cumula 80 % din costul total) 

MANAGEMENTUL 
VALORII 

O abordare structurată, cu scopul de a defini valoarea pentru un 
client, în conformitate cu interesul acestuia şi în consens cu 
obiectivele proiectului. 

MODELUL COSTURILOR 
DE CONSTRUCŢIE 

Reprezentarea distribuţiei anticipate a costurilor unei construcţii, 
luând în considerare toate elementele sale; se bazează pe analiza unor 
proiecte similare, anterior realizate. 

PLAN DE COSTURI Plan care ilustrează evoluţia continuă a costurilor. 

STABILIREA COSTURILOR 
PE DURATA DE SERVICIU 

Tehnică folosită pentru a determina costurile totale pentru a 
achiziţiona şi a utiliza un bun pe durata sa de existenţă.  
Un sistem care urmăreşte şi acumulează costurile reale atribuite unui 
mijloc fix de la proiectarea iniţială sau achiziţionare până la 
dezafectarea acestuia; aici sunt incluse: timpul necesar pentru a 
realiza proiectul, persoanele necesare (numărul, experienţa etc.), 
gradul de dificultate implicat, disponibilitatea resurselor băneşti sau 
alte resurse, nivelul necesar de întreţinere. 

 
 
 
 
 
 
 
 


