
Comparație între studiul
de fezabilitate al firmei
Isconpro (stânga) și cel al
MAI - IGSU (dreapta)



Studiu de fezabilitate inițial Studiu de fezabilitate actualizat
II. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

Pct. 2.1 – paragraful 1 este identic (pag. 11 – SF); Pct. 2.1 – paragraful 1 este identic (pag.6 – SF);

Pct. 2.2 – Cu excepția cuvintelor evidențiate, descrierea subpunctului Strategii este
identică, inclusiv cele două puncte de la sfârșitul primului paragraf (pag. 11-12 – SF);

Pct. 2.2 – Cu excepția cuvintelor evidențiate, descrierea subpunctului Strategii este
identică, inclusiv cele două puncte de la sfârșitul primului paragraf (pag. 7 – SF);

Pct. 2.2 – Descrierea subpunctului Structuri instituționale și financiare este identică,
cu mici modificări în cadrul paragrafului 1: (pag. 12 – SF);

Pct. 2.2 – Descrierea subpunctului Structuri instituționale și financiare este
identică, cu mici modificări în cadrul paragrafului 1: (pag. 7 – SF);



Pct. 2.4 – Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și
lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

- Descriere identică (pag. 14 – SF);

Pct. 2.4 – Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de
investiții



- Descriere identică (pag. 9-10 – SF);

Pct. 2.5 – Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice
Descrierile sunt identice dar sunt preluate din Nota Conceptuală pag. 9. (pag.15 – SF)

Pct. 2.5 – Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice
Descrierile sunt identice dar sunt preluate din Nota Conceptuală pag. 9. (pag.10 –
SF)



III. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni Tehnico-economice pentru realizarea obiectivului
Alegerea scenariului optim de investiție (pag.16 – SF)
Criteriile luate în calcul sunt identice

Alegerea scenariului optim de investiție (pag.11-12 – SF)
Criteriile luate în calcul sunt identice

Pct. 3.3 – Costurile estimative ale investiției (pag.47 – SF) Pct. 3.3 – Costurile estimative ale investiției (pag.52 – SF)



V. Analiza fiecărui-fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e)
4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și
prezentarea scenariului de referință (pag.54 – SF)

4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și
prezentarea scenariului de referință (pag.61 – SF)



Avantajele scenariilor sunt asemănătoare: (pag.54-55 – SF)

(pag.55– SF) – descrieri identice cu excepția cuvintelor evidențiate

Avantajele scenariilor sunt asemănătoare: (pag.61 – SF)

(pag.62 – SF) – descrieri identice cu excepția cuvintelor evidențiate



Pct. 4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali,
inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția
(pag.55-56 – SF) – descrieri identice cu excepția cuvintelor evidențiate

Pct. 4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali,
inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția
(pag.62-63 – SF) – descrieri identice cu excepția cuvintelor evidențiate



Pct. 4.3 – Situația utilităților și analiza de consum (pag.56 - SF) Pct. 4.3 – Situația utilităților și analiza de consum (pag.63 – SF)



Pct. 4.4 – Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții
a) Impactul social și cultural, egalitate de șanse (pag.57 – SF)

Pct. 4.4 – Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții
a) Impactul social și cultural, egalitate de șanse (pag.64 – SF)

Nu se regăsește spct.b din cadrul pct. 4.4 „Estimări privind forța de muncă ocupată
prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare”

Nu se regăsește în SF

c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității
și a siturilor protejate, după caz (pag. 58 – SF)

b. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversității și a siturilor protejate, după caz (pag. 64 – SF)



d. Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în
care acesta se integrează, după caz (pag. 58 – SF)

c. Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic
în care acesta se integrează, după caz (pag. 64-65 – SF)



4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de
investiții (pag. 58 – SF)

4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului
de investiții (pag. 58 – SF)

Analiza cost eficacitate (pag. 65-SF) Analiza cost eficacitate nu se regăsește în documentație
Analiza de senzivitate (pag. 68 – SF) La pagina 65 – SF se menționează că nu este cazul
4.9. Analiza de risc – (pag. 69 – SF) 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor – (pag. 65 – SF)







Stabilirea unui plan de răspuns la riscuri (pag.72 – SF) Stabilirea unui plan de răspuns la riscuri (pag.66 – 67 – SF)

Probe tehnologice și teste Probe tehnologice și teste



5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice
funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor
fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice
Cerința de calitate B – Siguranța la incendiu (pag. 112 – SF)

5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările
specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor
cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice
Cerința „B” privind securitatea la incendiu (pag. 69 – SF)

Limitarea propagării focului și a fumului (pag. 113 – SF) Limitarea propagării focului și a fumului (pag. 70 – SF)



Cerința de calitate C – Igiena și sănătatea oamenilor/refacerea și protecția
mediului

Cerința „C” privind igiena, sănătatea și protecția mediului înconjurător


