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1. INTRODUCERE  

 

1.1.  Scopul studiului de fundamentare 

 

 Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de gestionare indirecta 

trebuie sa justifice oportunitatea concesionarii activitatii de exploatare a 

obiectivului sportiv “Sala Polivalenta” Cluj-Napoca, si a faptului ca:  

 Gestionarea indirecta a obiectivului sportiv “Sala Polivalenta” Cluj-

Napoca este realizabila la parametrii optimi;  

 Gestionarea indirecta a obiectivului sportiv “Sala Polivalenta” Cluj-

Napoca raspunde cerintelor si politicilor autoritatilor publice in ceea ce 

priveste rolul si impactul obiectivelor destinate activitatiilor sportive in viata 

sociala a urbei; 

 Varianta de atribuire prin gestionare indirecta a obiectivului sportiv 

“Sala Polivalenta” Cluj-Napoca este mai avantajoasa si mai bine 

fundamentata economic in raport cu varianta prin care managementul ar fi 

realizat printr-un contract de achizitie publica. Gestionarea indirecta a 

obiectivului sportiv “Sala Polivalenta” Cluj-Napoca este varianta optima ; 

 Gestionarea indirecta a obiectivului sportiv “Sala Polivalenta” Cluj-

Napoca beneficiaza de sustinere financiara, daca este cazul, de catre 

autoritatiile  contractante; 

 

Prezentul studiu are ca temei legal urmatoarele:  

 O.G. nr.71/2002, actualizata, privind organizarea si functionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local 

 Legea nr.215/2001, actualizata si republicata, privind administratia publica 

locala 

 Legea 31/1990 privind societatiile comerciale, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. 
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nr.71/2002, ale Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala 

 O.U.G. nr.34/2006 actualizata, privind atribuirea contractului de achizitie 

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii 

 O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 

publice 

 H.C.L. nr.342/29.08.2014 privind infiintarea societatii Sala Polivalenta S.A. 

 

 

2. ASPECTE GENERALE AL STUDIULUI  

 

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca este beneficiarul obiectivului 

“Sala Polivalenta” – Cluj-Napoca. Obiectivul specific al prezentului studiu de 

fundamentare, este asigurarea durabilitatii Salii Polivalente Cluj-Napoca in 

conformitate cu raspunderile asumate in calitate de beneficiar local, motiv pentru 

care s-a decis gestionarea indirecta a serviciului public de administrare si 

exploatare a obiectivului sportiv “Sala Polivalenta” Cluj-Napoca. 

 

2.1. Partile implicate in concesionarea acestui serviciu sunt: 

 Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca; 

 Firme de management; 

 Firme organizatoare de activitati sportive sau de alte evenimente care 

impun asigurarea unui spatiu conform cerintelor specifice unor astfel 

de manifestari; 

 

Beneficiarii potentiali ai gestionarii indirecte  sunt: 

 Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca; 

 Organizatii sportive din Cluj-Napoca, zona Transilvaniei si din tara 

care organizeaza manifestari sportive nationale si internationale; 

 Firme care organizeaza manifestari artistice si culturale (concerte, 
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spectacole,etc.); 

 Locuitorii municipiului Cluj-Napoca si din  alte localitati din tara, 

inclusiv cetateni straini care vor participa la manifestari sportive sau 

cultural-artistice ce se vor desfasura in “Sala Polivalenta” Cluj-

Napoca; 

Autoritatiile publice locale si judetene urmaresc ca prin alegerea formei de 

gestionare indirecta a  serviciilor de management sa se realizeze urmatoarele  

obiective si cerinte: 

 Profesionalizarea managementului obiectivului sportiv “Sala 

Polivalenta” Cluj-Napoca 

 Adaptabilitatea serviciilor oferite de obiectivul sportiv “Sala 

Polivalenta” Cluj-Napoca la cerintele actuale si de perspectiva a pietei 

locale, regionale, nationale si internationale specifica obiectivului 

 Accesul liber a tuturor beneficiarilor obiectivului la serviciile oferite de 

catre acesta  

 Tarifarea echilibrata a serviciilor furnizate de catre obiectivul sportiv  

 Utilizarea eficienta a fondurilor proprii ale obiectivului sportiv “Sala 

Polivalenta” Cluj-Napoca in organizarea spatiilor pentru desfasurarea 

unor competitii sportive locale, regionale, nationale si internationale, a 

altor manifestari cultural-artistice si a altor tipuri de evenimente de 

interes public care pun in valoare obiectivul si asigura integrarea 

Municipiului Cluj-Napoca in randul oraselor de prestigiu din punct de 

vedere cultural, turistic si educational. 

 Urmarirea realizarii indicatorilor economico-financiari cuprinsi in 

planul de afaceri care a fundamentat investitia  obiectivului sportiv 

“Sala Polivalenta” Cluj-Napoca. 

 

2.2.  Analiza partilor interesate in gestionarea indirecta a obiectivului 

 Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca in calitate de proprietar 

si beneficiar asupra obiectivului sportiv, are interes expres in buna 
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manageriere a acestuia fiind oportuna gestionarea indirecta a 

serviciului public de administrare si exploatare.  

 Firmele de management vor beneficia de urmatoarele efecte ale 

functionarii obiectivului sportiv “Sala Polivalenta” Cluj-Napoca: 

 Cresterea amplorii manifestarilor sportive 

 Diversificarea evenimentelor  

 Cresterea interesului pentru Municipiul Cluj-Napoca in 

calitate de gazda organizatoare de evenimente 

 Posibilitatea organizarii unor manifestari de calitate cu 

participarea internationala. 

 

 Organizatiile si asociatiile sportive din Municipiul Cluj-Napoca, 

din regiunea Nord-Vest si din tara care organizeaza competitii si 

alte manifestari sportive la nivel local, zonal, national sau 

international. Conditiile si facilitatiile oferite de “Sala Polivalenta” 

Cluj-Napoca asigura o calitate ridicata, la nivel international de 

desfasurare a manifestarilor sportive.  

 Sala in care se desfasoara manifestarile sportive cu peste 7200 de 

locuri, spatii de antrenament si pregatire, cele aferente stabilirii 

contactelor de afaceri, presei si de protocol, adecvate ca suprafete, 

ca arhitectura interioara si mai ales ca functionalitate, sunt 

argumentele principale in determinarea interesului din partea 

organizatiilor si asociatiilor sportive, a altor firme organizatoare 

de activitati cultural artistice. 

 

 Persoanele angajate care vor asigura buna desfasurare a 

activitatiilor ce se vor desfasura in “Sala Polivalenta” Cluj-

Napoca; 

 Locuitorii Municipiului Cluj- Napoca . 

Un management eficient al obiectivului va asigura logistica si 
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infrastructura pentru dezvoltarea echilibrata si cresterea 

competitivitatii activitatiilor din municipiu si din zona, pentru 

imbunatatirea mediului de afaceri. Toate acestea vor avea efecte 

benefice asupra mediului social, populalatia Municipiului Cluj- 

Napoca va beneficia de cresterea nivelului de trai, reducerea ratei 

somajului, acces la servicii publice imbunatatite deoarece 

administratia publica locala va avea un buget mai bogat, putind sa 

realizeze investitii care sa asigure cresterea calitatii serviciilor 

prestate catre populatie.  

De asemenea un management eficient, modern al “Salii 

Polivalente” Clujene va stimula antrenarea si poarticiparea unui 

numar cat mai mare de tineri, elevi- studenti si alte categorii, la 

activitati sportive, la o viata sanatoasa si organizata.  

 

3. NECESITATEA GESTIONARII INDIRECTE A ACTIVITATII  

 

Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca este obligat prin clauzele 

cuprinse in contractul de finantare si anexele la contract, sa asigure un management 

operational, functional si economic al institutiei. Monitorizarea permanenta a “Salii 

Polivalente”, -proiect finalizat – proprietate a Consiliului Local Municipal, impune 

in acest scop constituirea unei structuri organizate cu personal de specialitate, cu 

experienta bogata si multa responsabilitate in domeniul managementului care sa 

evite disfunctionalitatile, manifestarea unor riscuri in procesul de desfasurare a 

activitatiilor din cadrul obiectivului sportiv. 

 

4.  GESTIONAREA  INDIRECTA A SERVICIULUI PUBLIC DE 

ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A OBIECTIVULUI “SALA 

POLIVALENTA”- CLUJ-NAPOCA. 

 

Beneficiarii locali ai investitiei sunt obligati sa asigure managementul operational 

al acesteia.  
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Creerea unei structuri proprii apartinand Consiliului Local al Municipiului Cluj-

Napoca presupune angajarea unor costuri suplimentare pornind de la cheltuielile de 

infiintare ale respectivei structuri si continuand apoi cu costurile pentru operare 

efectiva. 

 

Prin HCL nr.342/29.08.2014 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public de 

Interes Local pentru administrarea obiectivelor culturale si sportive aflate in 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, prin eliminarea din 

structura aceastuia a compartimentului functional “Serviciul Administrare Sala 

Polivalenta”, avand in vedere ca toate posturile vacante cuprinse initial in 

organigrama pentru acest compartiment au fost desfiintate prin aplicarea OUG nr. 

77/2013. 

 

 Gestionarea  indirecta a obiectivului este motivata in special de lipsa personalului 

angajat al Consiliului Local al Municipiului  Cluj-Napoca in domeniul serviciilor 

de management, respectiv lipsa de experienta si competenta in activitatea 

manageriala, factori decisivi in asigurarea viabilitatii obiectivului de investitii. 

 

Analiza economica a acestei activitati are ca baza de calcul informatiile cuprinse in 

Studiul de Fezabilitate care s-a intocmit si s-a anexast la cererea de finantare a 

investitiei.  

Analiza s-a facut din perspectiva a doua optiuni:  

4.1.  Costurile si veniturile previzionate pe durata de viata a obiectivului  

4.2.  Gestionarea  indirecta a serviciilor publice  

Ipotezele de baza luate in considerare in proiectia viitoare a costurilor au 

fost: 

 Cheltuielile cu utilitatile  obiectivului 

 Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile  

 Cheltuieli de personal  



9 

 

 

 

5. FEZABILITATEA  ECONOMICĂ  A  GESTIONĂRII  INDIRECTE A 

SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE A OBIECTIVULUI 

SPORTIV “SALA POLIVALENTA” CLUJ-NAPOCA 

 

 

Analiza economica a gestionarii indirecte  este bazata pe informaţiile cuprinse in 

Studiul de fezabilitate al obiectivului. 

 

5.1. Gestionarea indirecta a  serviciilor  publice 

 

5.1.1. Costurile si veniturile previzionate pe o durata de 5 ani 

 

Ipotezele de bază luate în considerare in proiecţia viitoare a costurilor sunt: 

 

Cheltuieli cu utilităţile, cu intretinerea si cu salariatii care vor administra si 

intretine obiectivul 

 

Energie electrică 
 

Costul cu energia electrică a fost calculat in funcţie de consumurile medii lunare 

estimate a se realiza şi preţul unitar al energiei electrice. 
 

Incalzirea si apa calda necesara pentru activitatiile ce se desfasoara in obiectiv se 

calculeaza in functie de consumurile medii lunare estimate a se realiza si pretul 

unitar al gazului. 

 

Apa si canalizarea 
Consumul de apă rece s-a stabilit conform STAS 1478/90, care precizează pentru 

birouri un consum mediu de apă rece de 40 1/zi/persoană, respectiv 0,04 

mc/zi/persoană, pentru personalul de deservire un consum mediu de 180 

l/zi/persoana,  respectiv 0,18 mc/zi/persoană,pentru vizitatori un consum mediu de 

12 l/zi/persoană, respectiv 0,012 mc/zi/persoană, pentru deservire (fast food, 

cofetărie) 13 l/zi/persoană, respectiv 0,013 mc/zi/persoană. 

 

Consumul anual de apă epurată este considerat a fi acelaşi cu cel de apă potabilă, 

respectiv 10.644 mc 

 

Cheltuielile cu personalul 

Cheltuielile cu impozite şi taxe  

Cheltuielile cu telecomunicaţiile 

 

Cheltuielile cu telecomunicaţiile cuprind: 
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■ servicii Internet; 

■ servicii de telefonie fixă şi mobilă; 

■ servicii poştale; 

■ taxe radio şi televiziune. 

 

Aceste costuri care  s-au estimat sunt  foarte puţin influenţabile de creşterea 

gradului de ocupare a obiectivului sportiv „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca in 

consecinta s-au menţinut constante pe toată durata proiectului. Acestea sunt incluse 

în categoria costurilor fixe. 
 
Costurile cu obiectele de inventar s-au estimat la 0,5% din total cheltuieli anuale. 

 

Cheltuielile cu asigurarea 

Conform Normelor şi Condiţiilor de Asigurare ale societăţilor de asigurări, 

asigurarea împotriva incendiilor şi a altor riscuri s-au estimat la 0,3% din valoarea 

de inventar a clădirii.  

 

Cheltuielile de publicitate 

Cheltuielile de promovare şi publicitate s-au estimat la 3% din totalul cheltuielilor 

anuale. 

 

Venituri:  

 

Venituri din închirierea spaţiilor pentru evenimente sportive, cultural-artistice, alte 

evenimente. 

Venituri din închirierea spaţiilor pentru antrenamente si alte activitati.   

Venituri din închirierea spaţiului pentru conferinte, simpozioane si alte manifestari. 

Alte venituri din inchirierea spatiilor. 

 

Costurile de operare şi întreţinere identificate au fost estimate în analiza financiara 

din structura Studiului de Fezabilitate şi planul de afaceri pe urmatoarele categorii: 

 

 

 

 

Cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile 

Cheltuieli cu energia şi utilităţile 

Cheltuieli cu personalul 

Cheltuieli cu intretinerea si curatenia 

 

 

Conform indicatorilor de realizare prevăzuţi, se vor creea 25 de locuri de munca, 

costurile estimate pentru personalul angajat va fi de 56.595 lei /luna salarii brute 

ceea ce inseamna un salariu mediu brut de aproximativ 2262 lei/luna/o persoana  

angajata. 
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 In categoria alte cheltuieli se vor include si cheltuielile cu: 

 Cheltuielile cu impozite şi taxe 

 Cheltuielile cu telecomunicaţiile 

 Cheltuielile cu asigurarea 

 Cheltuielile de publicitate 

 Alte cheltuieli de exploatare 

 

 Veniturile şi cheltuielile aferente perioadei de gestionare indirecta a 

serviciului de administrare si exploatare a obiectivului sunt determinate în funcţie 

de îndeplinirea obiectivelor operaţionale şi atingerea rezultatelor şi indicatorilor 

din perioada post investiţii, aşa cum sunt acestea prevăzute în cererea de finanţare 

şi anexele sale. 

 

Obiectivele operaţionale previzionate sunt: 

 organizarea in cadrul obiectivului a unui numar de minim 70 manifestari 

sportive pe an,  

 inchirierea a salii de conferinte in cuantum de minim 150 ore/an, 

inchirierea altor spatii sportive in cuntaum de minim 200 ore/an 

 

 

 

 

 

Rezultatele sunt: 
 

 un program echilibrat de activitati sportive si cultural-artistice. Sala 

Polivalenta va asigura desfasurarea anuala a diverselor  manifestari sportive 

si  evenimente culturale, de asemenea va asigura spatii pentru diverse 

activitati sportive  si v-a inchiria sali pentru conferinte pentru alte actiuni si 

manifestatii. Se va avea in vedere ca inchirierea celorlalte spatii disponibile 

sa se realizeze anual in proportie de minim 70% din disponibilitati. 

 

Prin buna organizare a activitatiilor previzionate se va asigura un trend anual 

crescator, care sa asigure o crestere a incasarilor in aceeasi proportie. 

 

  

Indicatorii monitorizati sunt: 

 veniturile realizate din inchirierea spatiilor detinute de „Sala Polivalenta” 

Cluj-Napoca  

 cheltuielile ce se vor inregistra aferente activitatiilor ce se vor desfasura in 

obiectiv. 
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Facem precizarea ca sala in care se desfasoara evenimentele sportive si cultural-

artistice de mare anvergura dispune de peste 7200 locuri pe scaune, acest numar 

putand fi majorat pana la 10.000, functie de evenimentul care se desfasoara in sala. 

 

In proiectarea veniturilor si cheltuielilor ce le va inregistra „Sala Polivalenta” Cluj-

Napoca s-a avut in vedere: 

 data de pornire a studiului, s-a luat anul 2015 

 durata previzionata a analizei s-a stabilit de 5 ani, perioada in care se 

apreciaza ca va dura contractul de gestionare indirecta a serviciului public de 

administrare si exploatare a obiectivului. 

 paritatea medie leu-euro, s-a apreciat la 4.5 lei/euro 

 

 In urma analizarii  situatiei de fapto la data intocmirii documentatiei, s-a 

apreciat ca in anul 2015, an de desfasurare integro a activitatiilor din obiectiv, 

numarul si amploarea evenimentelor ce le va gazdui „Sala Polivalenta” Cluj-

Napoca va fi in medie lunara de 3 evenimente, din care un eveniment de mare 

amploare care va impune o inchiriere de 48 de ore, un alt eveniment de o mai mica 

amploare care presupune o inchiriere de 24 de ore si un eveniment mai putin 

important care va impune o inchiriere de 12 ore.  

Aferent timpului de inchiriere si chiria va fi de 4000 euro/eveniment de 48 ore, 

2500 euro/evenimente de 24 ore si 1200 euro pe un eveniment de 12 ore. 
 

 In baza acestor estimari previzionate, se estimeaza ca obiectivul va inregistra 

venituri anuale din inchirierea salii in care se desfasoara marile evenimente 

sportive si cultural-artistice de minim 92.400 euro, la acestea adaugandu-se alte 

venituri ce se vor realiza din inchirierea celorlalte spatii ce face parte din „Sala 

Polivalenta” Cluj –Napoca. 

 

 Cheltuielile care se inregistreaza de catre obiectiv sunt cele aferente 

intretinerii, utilitati,  plata a angajatiilor si alte cheltuieli generate de catre „Sala 

Polivalenta” Cluj-Napoca. 

 Cuantificate aceste cheltuieli se cifreaza la 291.495,68 euro/an. 

 Profitul brut estimat in acest caz ar fi negativ, respectiv -191.095,68 euro/an 

Deoarece „Sala Polivalenta” este un obiectiv de interes general, importanta lui 

avand si elemente care nu pot fi exprimate valoric (rolul social, educativ, de 

popularizare si cunoastere a municipiului Cluj-Napoca, intarind brandul 

municipiului Cluj-Napoca si contribuind la educarea populatiei, in special a celei 

tinere) apreciem ca acest obiectiv va trebui sustinut financiar intr-o oarecare 

masura si de catre Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. 

 

In proiectarea veniturilor si cheltuielilor ce le va inregistra „Sala Polivalenta” Cluj-

Napoca pe o perioada viitoare de 5 ani, s-a avut in vedere: 

 

- anul 2015- an  in care se va inregistra un eveniment din fiecare categorie (mare, 

mijlocie, mica) intr-o luna la urmatoarele tarife: 
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 eveniment mare de 48 ore = 4.000 euro/eveniment 

 eveniment mijlociu de 24 ore = 2.500 euro/eveniment 

 eveniment de scurta durata 12 ore = 1.200 euro/eveniment 

 

 

 

In acest caz suma veniturilor lunare este de 7.700 euro iar suma veniturilor 

anuale este de 92.400 euro 

 

- cheltuielile aferente desfasurarii activitatiilor mentionate sunt urmatoarele 

 

 curatenie = 3.826,67 euro/luna = 45.920,04 euro/an 

 utilitati = 7.713 euro/luna = 92.555,64 euro/an 

 salarii = 12.576 euro/luna = 150.920 euro/an 

 alte cheltuieli= 175 euro/luna = 2.100 euro/an 

Total cheltuieli in medie anuala = 291.495,68 euro/an 

Profit brut = 92.400 euro – 291.495,68 euro = - 191.095, 68 euro/an 

 

 

 Proiectarea situatiei economico-financiare a obiectivului pe o perioada de 5 

ani, in care se vor inregistra cresterile prognozate si mentionate mai sus, mentinand 

cheltuielile la nivelul celor exprimate pentru anul 2015 ar fi urmatoarea  

 

Varianta I (anul de baza 2015 la activitatea prognozata) 

Rezultat  Estimare an I  

(2015) 

Estimare an II  

(2016) 

Estimare an 

III (2017) 

Estimare an 

IV (2018) 

Estimare an V  

(2019) 

Venituri 

totale (eur) 

92400 184800 231000 277200 323400 

Cheltuieli  

Totale(eur) 

293595 293595 293595 293595 293595 

Profit brut 

(eur) 
-201.195 -108.795 -62.595 -16.759 + 29.805 
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Varianta II in care prognozam cresterea veniturilor si mentinerea cheltuielilor la 

acelasi nivel 
Rezultat  Estimare an I  

(2015) 

Estimare an II  

(2016) 

Estimare an 

III  (2017) 

Estimare an 

IV (2018) 

Estimare an V  

(2019) 

Venituri 

totale (eur) 

92400 231000 277200 323400 369600 

Cheltuieli  

Totale(eur) 

293595 293595 293595 293595 293595 

Profit brut 

(eur) 
-201.195 -62.595 -16.759 + 29.805 + 76.005 
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Varianta III in care prognozam cresterea veniturilor si mentinerea cheltuielilor la 

acelasi nivel 
Rezultat  Estimare an I  

(2015) 

Estimare an II  

(2016) 

Estimare an 

III  (2017) 

Estimare an 

IV  (2018) 

Estimare an V  

(2019) 

Venituri 

totale (eur) 

92400 277200 323400 369600 388080 

Cheltuieli  

Totale(eur) 

293595 293595 293595 293595 293595 

Profit brut 

(eur) 
-201.195 - 16.759 + 29.805 + 76.005 + 94.485 
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Externalizarea serviciilor de management prin gestionarea indirecta a serviciului de 

administrare si exploatare a obiectivului are efecte benefice, care s-ar putea 

cuprinde in:  

 preluarea riscurilor de operare de catre concesionar 

 preluarea costurilor de operare de catre concesionar 

 degrevarea administratiei municipale de sarcina administrarii unui obiectiv 

cu particularitati in activitatea de management 

 

5.1.2. Matricea riscurilor 

 

Costul comparativ de referinta propus prin planul de afaceri a obiectivului 

estimeaza veniturile si cheltuielile totale ale gestionarii activitatii pe o perioada de 

5 ani precum si  o estimare indicativa a cerintelor de buget necesare operarii 

acestui obiectiv.  
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Alocarea riscurilor 

Matricea riscurilor 

Nr. 

Crt. 

Denumirea riscului  Descrierea riscului Alocare 
Autoritate 

contractanta  

Impartita Contractor 

1 Riscuri de operare  Scaderea numarului de activitati    X 
2  Scaderea valorii chiriei pentru spatii   X 
3   Cresterea valorii utilitatilor   X 
4  Cresterea costului cu forta de munca   X 
5 Riscuri de intretinere Conditii neprevazute ce determina 

lucrari de intretinere suplimentara 

 X  

6  Costuri de operare si intretinere mai 

mari 

  X 

7  Capacitate de management   X 
8 Riscuri legate de cerere 

si venituri 

Inrautatirea conditiilor economice 

generale 

 X  

9  Inrautatirea conditiilor economice 

locale 

 X  

10  Concurenta   X 
11  Inflatie  X  

12 Riscuri legislative si 

politice  

Schimbarii legislative generale  X  

13  Schimbari legislative specifice  X  

14  Schimbari politice X    

15 Riscuri naturale Forta majora  X  

16  Alte riscuri naturale  X  

 

 

5.1.3. Cuantificarea financiara a riscurilor  

 

Evaluarea cantitativa a riscurilor s-a facut pentru cele mai importante dintre 

acestea, respectiv  pentru acelea care pot afecta substantial proiectul. Valoarea 

impactului, probabilitatea de producere sunt estimate astfel: 

 

 
 

Impact mare >50% 

Probabilitatea <50% 

Impact mare >50% 

Probabilitate mare >50% 

 

Impact mic <50% 

Probabilitatea mica <50% 

Impact mic <50% 

Probabilitatea mare >50% 
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Matricea riscului cu probabilitate si impact (estimat la tariful de inchiriere a spatiului aferent anului 2015). 

Cheltuielile raman neschimbate. 
 

 

Nr. 

Risc 
Denumire risc 

Cost/venit 

baza 

(euro) 

Valoare 

impact 

(%) 

Probabilitatea 

producerii 

riscului (%) 

Valoarea 

risc  

(euro) 

Alocarea la 

concesionare 

(%) 

Alocare la 

concesionar  

(euro) 

Alocare la 

concedent 

(euro) 

1 Scaderea numarului de solicitari 92400 50 10 4620 100 4620 0 

2 Scaderea valorii chiriei 92400 50 10 4620 100 4620 0 

3 Cresterea valori utilitatilor 92555 40 50 18511 100 18511 0 

4 Cresterea costului cu forta de munca 150920 50 5 4620 100 4620 0 

5 Conditii neprevazute ce pot creste intretinerea 2100 40 5 42 50 21 21 

6 Costuri de operare si intretinere mai mari 291496 50 10 14574,8 100 14574,8 0 

7 Capacitatea de management 291496 50 5 7287,4 100 7287,4 0 

8 Inrautatirea conditiilor economice generale 92400 50 5 2310 50 1155 1155 

9 Inrautatirea conditiilor economice locale 92400 50 5 2310 50 1155 1155 

10 Concurenta 92400 50 10 4620 100 4620 0 

11 Inflatia 92400 50 5 2310 50 1155 1155 

12 Schimbari legislative generale 92400 20 5 924 50 462 462 

13 Schimbari legislative speciale 92400 50 5 2310 50 1155 1155 

14 Schimbari politice 92400 50 50 23100 0 0 23100 

15 Alte riscuri naturale 92400 50 5 2310 50 1155 1155 

16 Total       94469,2   65111,2 29358 
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Matricea riscului cu probabilitate si impact  in conditiile in care veniturile cresc( varianta II)  , cheltuielile se mentin neschimbate. 
 

Nr. 

Risc 
Denumire risc 

Cost/venit 

baza (euro) 

Valoare 

impact 

(%) 

Probabilitatea 

producerii 

riscului (%) 

Valoarea 

risc  

(euro) 

Alocarea la 

concesionare 

(%) 

Alocare la 

concesionar  

(euro) 

Alocare la 

concedent 

(euro) 

1 Scaderea numarului de solicitari 369600 50 10 18480 100 18480 0 

2 Scaderea valorii chiriei 369600 50 10 18480 100 18480 0 

3 Cresterea valori utilitatilor 92555 40 50 18511 100 18511 0 

4 Cresterea costului cu forta de munca 150920 50 5 4620 100 4620 0 

5 Costuri neprevazute ce pot creste intretinerea 2100 40 5 42 50 21 21 

6 Costuri de operare si intretinere mai mari 291496 50 10 14574,8 100 14574,8 0 

7 Capacitatea de management 291496 50 5 7287,4 100 7287,4 0 

8 Inrautatirea conditiilor economice generale 369600 50 5 9240 50 4620 4620 

9 Inrautatirea conditiilor economice locale 369600 50 5 9240 50 4620 4620 

10 Concurenta 369600 50 10 18480 100 18480 0 

11 Inflatia 369600 50 5 9240 50 4620 4620 

12 Schimbari legislative generale 369600 20 5 3696 50 1848 1848 

13 Schimbari legislative speciale 369600 50 5 9240 50 4620 4620 

14 Schimbari politice 369600 50 50 92400 0 0 92400 

15 Alte riscuri naturale 369600 50 5 9240 50 4620 4620 

16 Total       242771,2   125402,3 117368.9 
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Matricea riscului cu probabilitate si impact in conditiile in care veniturile cresc ( varianta III) , cheltuielile se mentin neschimbate  

 

 

 

Nr. 

Risc 
Denumire risc 

Cost/venit 

baza (euro) 

Valoare 

impact 

(%) 

Probabilitatea 

producerii 

riscului (%) 

Valoarea 

risc  

(euro) 

Alocarea la 

concesionare 

(%) 

Alocare la 

concesionar  

(euro) 

Alocare la 

concedent 

(euro) 

1 Scaderea numarului de solicitari 388080 50 10 19404 100 19404 0 

2 Scaderea valorii chiriei 388080 50 10 19404 100 19404 0 

3 Cresterea valori utilitatilor 92555 40 50 18511 100 18511 0 

4 Cresterea costului cu forta de munca 150920 50 5 4620 100 4620 0 

5 Costuri neprevazute ce pot creste intretinerea 2100 40 5 42 50 21 21 

6 Costuri de operare si intretinere mai mari 291496 50 10 14574,8 100 14574,8 0 

7 Capacitatea de management 291496 50 5 7287,4 100 7287,4 0 

8 Inrautatirea conditiilor economice generale 388080 50 5 9702 50 4851 4851 

9 Inrautatirea conditiilor economice locale 388080 50 5 9702 50 4851 4851 

10 Concurenta 388080 50 10 19404 100 19404 0 

11 Inflatia 388080 50 5 9702 50 4851 4851 

12 Schimbari legislative generale 388080 20 5 3880,8 50 1940,4 1940,4 

13 Schimbari legislative speciale 388080 50 5 9702 50 4851 4851 

14 Schimbari politice 388080 50 50 97020 0 0 97020 

15 Alte riscuri naturale 388080 50 5 9702 50 4851 4851 

16 Total       252658   129442,6 123215,4 

 

 



20 

 

Matricea riscului cu probabilitate si impact (estimat la tariful de inchiriere a spatiului aferent anului 2015). 

Cheltuielile se mentin neschimbate.  

Se modifica valoarea factorului de impact. 

 
 

Nr. 

Risc 
Denumire risc 

Cost/venit 

baza (euro) 

Valoare 

impact 

(%) 

Probabilitatea 

producerii 

riscului (%) 

Valoarea 

risc  

(euro) 

Alocarea la 

concesionare 

(%) 

Alocare la 

concesionar  

(euro) 

Alocare la 

concedent 

(euro) 

1 Scaderea numarului de solicitari 92400 50 10 4620 100 4620 0 

2 Scaderea valorii chiriei 92400 50 10 4620 100 4620 0 

3 Cresterea valori utilitatilor 92555 40 50 18511 100 18511 0 

4 Cresterea costului cu forta de munca 150920 50 5 4620 100 4620 0 

5 Costuri neprevazute ce pot creste intretinerea 2100 40 5 42 50 21 21 

6 Costuri de operare si intretinere mai mari 291496 50 10 14574,8 100 14574,8 0 

7 Capacitatea de management 291496 50 5 7287,4 100 7287,4 0 

8 Inrautatirea conditiilor economice generale 92400 50 5 2310 50 1155 1155 

9 Inrautatirea conditiilor economice locale 92400 50 5 2310 50 1155 1155 

10 Concurenta 92400 50 10 4620 100 4620 0 

11 Inflatia 92400 50 5 2310 50 1155 1155 

12 Schimbari legislative generale 92400 20 5 924 50 462 462 

13 Schimbari legislative speciale 92400 50 5 2310 50 1155 1155 

14 Schimbari politice 92400 50 50 23100 0 0 23100 

15 Alte riscuri naturale 92400 50 5 2310 50 1155 1155 

16 Total       94469,2   65111,2 29358 
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Matricea riscului cu probabilitate si impact estimat la cresterea veniturilor -varianta II- 

Cheltuielile se mentin neschimbate.  

Se modifica valoarea factorului de impact. 

 
 

Nr. 

Risc 
Denumire risc 

Cost/venit 

baza (euro) 

Valoare 

impact 

(%) 

Probabilitatea 

producerii 

riscului (%) 

Valoarea 

risc  

(euro) 

Alocarea la 

concesionare 

(%) 

Alocare la 

concesionar  

(euro) 

Alocare la 

concedent 

(euro) 

1 Scaderea numarului de solicitari 369600 50 10 18480 100 18480 0 

2 Scaderea valorii chiriei 369600 50 10 18480 100 18480 0 

3 Cresterea valori utilitatilor 92555 40 50 18511 100 18511 0 

4 Cresterea costului cu forta de munca 150920 50 5 4620 100 4620 0 

5 Costuri neprevazute ce pot creste intretinerea 2100 40 5 42 50 21 21 

6 Costuri de operare si intretinere mai mari 291496 50 10 14574,8 100 14574,8 0 

7 Capacitatea de management 291496 50 5 7287,4 100 7287,4 0 

8 Inrautatirea conditiilor economice generale 369600 50 5 9240 50 4620 4620 

9 Inrautatirea conditiilor economice locale 369600 50 5 9240 50 4620 4620 

10 Concurenta 369600 50 10 18480 100 18480 0 

11 Inflatia 369600 50 5 9240 50 4620 4620 

12 Schimbari legislative generale 369600 20 5 3696 50 1848 1848 

13 Schimbari legislative speciale 369600 50 5 9240 50 4620 4620 

14 Schimbari politice 369600 50 50 92400 0 0 92400 

15 Alte riscuri naturale 369600 50 5 9240 50 4620 4620 

16 Total       242771,2   125423,2 117348 
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Matricea riscului cu probabilitate si impact estimat la cresterea veniturilor -varianta III- 

Cheltuielile se mentin neschimbate.  

Se modifica valoarea factorului de impact. 

 
 

Nr. 

Risc 
Denumire risc 

Cost/venit 

baza (euro) 

Valoare 

impact 

(%) 

Probabilitatea 

producerii 

riscului (%) 

Valoarea 

risc  

(euro) 

Alocarea la 

concesionare 

(%) 

Alocare la 

concesionar  

(euro) 

Alocare la 

concedent 

(euro) 

1 Scaderea numarului de solicitari 388080 50 10 19404 100 19404 0 

2 Scaderea valorii chiriei 388080 50 10 19404 100 19404 0 

3 Cresterea valori utilitatilor 92555 40 50 18511 100 18511 0 

4 Cresterea costului cu forta de munca 150920 50 5 4620 100 4620 0 

5 Costuri neprevazute ce pot creste intretinerea 2100 40 5 42 50 21 21 

6 Costuri de operare si intretinere mai mari 291496 50 10 14574,8 100 14574,8 0 

7 Capacitatea de management 291496 50 5 7287,4 100 7287,4 0 

8 Inrautatirea conditiilor economice generale 388080 50 5 9702 50 4851 4851 

9 Inrautatirea conditiilor economice locale 388080 50 5 9702 50 4851 4851 

10 Concurenta 388080 50 10 19404 100 19404 0 

11 Inflatia 388080 50 5 9702 50 4851 4851 

12 Schimbari legislative generale 388080 20 5 3880,8 50 1940,4 1940,4 

13 Schimbari legislative speciale 388080 50 5 9702 50 4851 4851 

14 Schimbari politice 388080 50 50 97020 0 0 97020 

15 Alte riscuri naturale 388080 50 5 9702 50 4851 4851 

16 Total       252658   129421,6 123236,4 

 

 



23 

 

Scenariu varianta contract de management luand ca baza de calcul anul 2015 
 

Indicatori 2015 2016 2017 2018 2019 

Venituri 

exploatare 

92400 184800 231000 277200 323400 

Cheltuieli 

exploatare 

140575 140575 140575 140575 140575 

Cheltuieli de 

personal 

 

150920 150920 150920 150920 150920 

Alte cheltuieli 

 

2100 2100 2100 2100 2100 

Cheltuieli dotari 

specifice* 

500000 500000    

Profit brut 

 

-201195 -108795 - 62595 -16395 + 29805 

Flux de numerar 

 

201195 108795 62595 16395 29805 

*Nota, dotarile specifice vor fi reprezentate de cheltuielile aferente dotarii cu aparatura sportiva achizitionate din fonduri de investitii asigurand astfel 

modernizarea bazei materiale si sporind interesul pentru inchirierea spatiilor 
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Scenariu varianta contract de management luand ca baza veniturile din varianta II 

 

Indicatori 2015 2016 2017 2018 2019 

Venituri exploatare 92400 231000 277200 323400 369600 

Cheltuieli 

140575 140575 140575 140575 140575 
exploatare 

Cheltuieli de 

personal 
150920 150920 150920 150920 150920 

Alte cheltuieli 2100 2100 2100 2100 2100 

Cheltuieli dotari 

specifice* 
500000 500000    

Profit brut - 201195 -62595 -16395 + 29805 + 76005 

Flux de numerar 201195 62595 16395 29805 76005 

*Nota, dotarile specifice vor fi reprezentate de cheltuielile aferente dotarii cu aparatura sportiva achizitionate din fonduri de investitii asigurand astfel 

modernizarea bazei materiale si sporind interesul pentru inchirierea spatiilor 
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Scenariu varianta contract de management luand ca baza veniturile din varianta III 

 

Indicatori 2015 2016 2017 2018 2019 

Venituri exploatare 92400 277200 323400 369600 388080 

Cheltuieli 

exploatare 
140575 140575 140575 140575 140575 

Cheltuieli de 

personal 
150920 150920 150920 150920 150920 

Alte cheltuieli 2100 2100 2100 2100 2100 

Cheltuieli dotari 

specifice* 
500000 500000       

Profit brut -201195 -16395 + 29805 + 76005 + 94485 

Flux de numerar 201195 16395 29805 76005 94485 

*Nota, dotarile specifice vor fi reprezentate de cheltuielile aferente dotarii cu aparatura sportiva achizitionate din fonduri de investitii asigurand astfel 

modernizarea bazei materiale si sporind interesul pentru inchirierea spatiilor 
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Scenariu concesionar la un venit  calculat aferent anului de baza  

 orizont de timp 2015-2075 
 

Indicatori 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 

Venituri 

prognozate 

92400 400200 420210 441220,5 463281 486445,6 510767,8 

Costuri personal 

 

150920 158466 166389,3 174708,7 183444,2 192616,4 202247,2 

Cost exploatare 142675 156942,5 160081,3 163282,9 167105,4 170447,5 173856,4 

Cost total 293595 315408,5 326470,6 337991,3 350549,6 363063,9 376103,6 

Profit brut 

 
-201195 + 84791,5 + 93739,4 + 103229,1 + 112731,3 + 123381,6 + 134664,1 

Flux de numerar 

 

201195 84791,5 93739,4 103229,1 112731,3 123381,6 134664,1 
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Scenariu concesionar la  venitul  prevazut in  varianta II 

Cheltuielile ramane neschimbate. 
 

 

 

Indicatori 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 

Venituri 

prognozate 

92400 440220 484242 532666,2 585932,8 644526,1 708978,7 

Costuri personal 

 

150920 158466 166389,3 174708,7 183444,2 192616,4 202247,2 

Cost exploatare 142675 156942,5 160081,3 163282,9 167105,4 170447,5 173856,4 

Cost total 293595 315408,5 326470,6 337991,3 350549,6 363063,9 376103,6 

Profit brut 

 
-201195  + 124811,5 + 157771,4 + 194674, 9  + 235383,2 + 281462,2 + 332875,1 

Flux de numerar 

 

201195 124811,5 157771,4 194674, 9 235383,2 281462,2 332875,1 
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Scenariu concesionar la la  venitul  prevazut in  varianta III 

Cheltuielile ramane neschimbate. 
 

Indicatori 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 

Venituri 

prognozate 

92400 462231 508454,1 559299,5 615229,4 676752,4 744427,6 

Costuri personal 

 

150920 158466 166389,3 174708,7 183444,2 192616,4 202247,2 

Cost exploatare 142675 156942,5 160081,3 163282,9 167105,4 170447,5 173856,4 

Cost total 293595 315408,5 326470,6 337991,3 350549,6 363063,9 376103,6 

Profit brut 

 
-201195 + 146822,5 + 181983,5 + 221308,2 + 264679,8 + 313688,5 + 368324 

Flux de numerar 

 

201195 146822,5 181983,5 221308,2 264679,8 313688,5 368324 
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5.2. Achizitie publica de servicii. Constituirea societăţii de management. 

 

5.2.1. Costurile şi veniturile previzionate pe durata de viaţă a proiectului   

 

Pentru proprietarul investiţiei 

 

Costuri: 

Cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile 

Cheltuieli cu energia şi utilităţile 

Cheltuielile cu personalul 

Cheltuielile cu impozite şi taxe  

Cheltuielile cu telecomunicaţiile 

Cheltuielile cu asigurarea 

Cheltuielile de publicitate 

Alte cheltuieli de exploatare 

 

Venituri: 

Venituri din închirierea spaţiilor pentru activitati sportive, cultural-artistice si alte 

evenimente 

Venituri din închirierea spaţiului pentru conferinte, antrenamente si alte activitati 

 

5.2.2. Matricea riscurilor pentru costul comparativ de referinta 

 
Nr. 

Crt. 

Denumirea riscului  Descrierea riscului Alocare 
Societate SC 

Sala 

Polivalenta 

SA  

Impartita Prestator 

SC Sala 

Polivalenta 

SA 
1 Riscuri de operare  Scaderea numarului de activitati   X  

2  Scaderea valorii chiriei pentru spatii  X  

3   Cresterea valorii utilitatilor X   

4  Cresterea costului cu forta de munca X   

5 Riscuri de intretinere Conditii neprevazute ce determina 

lucrari de intretinere suplimentara 

X   

6  Costuri de operare si intretinere mai 

mari 

X   

7  Capacitate de management   X 
8 Riscuri legate de cerere 

si venituri 

Inrautatirea conditiilor economice 

generale 

 X  

9  Inrautatirea conditiilor economice 

locale 

 X  

10  Concurenta   X 
11  Inflatie  X  

12 Riscuri legislative si 

politice  

Schimbarii legislative generale  X  

13  Schimbari legislative specifice  X  

14  Schimbari politice X   

15 Riscuri naturale Forta majora  X  

16  Alte riscuri naturale  X  
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5.2.3. Cuantificarea financiara a riscurilor (modificarea factorului de impact, probabilitatea producerii riscului si alocarea la 

societatea de management) 

 

Matricea riscului cu probabilitate si impact aferent anului 2015  

Cheltuielile se mentin neschimbate.  

Nr. 

Denumire risc 
Cost/venit 

baza (euro) 

Valoare 

impact 

(%) 

Probabilitatea 

producerii 

riscului (%) 

Valoarea 

risc  Alocarea la 

concesionare 

(%) 

Alocare la 

concesionar  

(euro) 

Alocare la 

concedent 

(euro) Risc (euro) 

1 Scaderea numarului de solicitari 92400 50 10 4620 50 2310 2310 

2 Scaderea valorii chiriei 92400 50 10 4620 50 2310 2310 

3 Cresterea valori utilitatilor 92555 20 40 7404,4 100 7404,4 0 

4 Cresterea costului cu forta de munca 150920 50 5 4620 100 4620 0 

5 Conditii neprevazute ce pot creste intretinerea 2100 20 5 21 100 21 0 

6 Costuri de operare si intretinere mai mari 291496 50 5 7287,4 100 7287,4 0 

7 Capacitatea de management 291496 50 5 7287,4 0 0 7287,4 

8 Inrautatirea conditiilor economice generale 92400 50 5 2310 50 1155 1155 

9 Inrautatirea conditiilor economice locale 92400 50 5 2310 50 1155 1155 

10 Concurenta 92400 50 10 4620 0 0 4620 

11 Inflatia 92400 40 5 1848 50 924 924 

12 Schimbari legislative generale 92400 20 5 924 50 462 462 

13 Schimbari legislative speciale 92400 50 5 2310 50 1155 1155 

14 Schimbari politice 92400 50 50 23100 100 23100 0 

15 Alte riscuri naturale 92400 50 10 4620 50 2310 2310 

16 Total       77902,2   54213,6 23688,4 
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Matricea riscului cu probabilitate si impact aferent variantei II  

Cheltuielile se mentin neschimbate.  

 

Nr. 

Denumire risc 
Cost/venit 

baza (euro) 

Valoare 

impact 

(%) 

Probabilitatea 

producerii 

riscului (%) 

Valoarea 

risc  

(euro) 

Alocarea la 

concesionare 

(%) 

Alocare la 

concesionar  

(euro) 

Alocare la 

concedent 

(euro) Risc 

1 Scaderea numarului de solicitari 369600 50 10 18480 50 9240 9240 

2 Scaderea valorii chiriei 369600 50 10 18480 50 9240 9240 

3 Cresterea valori utilitatilor 92555 20 40 7404,4 100 7404,4 0 

4 Cresterea costului cu forta de munca 150920 50 5 4620 100 4620 0 

5 Conditii neprevazute ce pot creste intretinerea 2100 20 5 21 100 21 0 

6 Costuri de operare si intretinere mai mari 291496 50 5 7287,4 100 7287,4 0 

7 Capacitatea de management 291496 50 5 7287,4 0 0 7287,4 

8 Inrautatirea conditiilor economice generale 369600 50 5 9240 50 4620 4620 

9 Inrautatirea conditiilor economice locale 369600 50 5 9240 50 4620 4620 

10 Concurenta 369600 50 10 18480 0 0 18480 

11 Inflatia 369600 40 5 1848 50 924 924 

12 Schimbari legislative generale 369600 20 5 3696 50 1848 1848 

13 Schimbari legislative speciale 369600 50 5 9240 50 4620 4620 

14 Schimbari politice 369600 50 50 92400 100 92400 0 

15 Alte riscuri naturale 369600 50 10 18480 50 9240 9240 

16 Total       226204,4   156085 70119,4 
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Matricea riscului cu probabilitate si impact  varianta III 

Cheltuielile se mentin neschimbate.  

 

Nr. 

Denumire risc 
Cost/venit 

baza (euro) 

Valoare 

impact 

(%) 

Probabilitatea 

producerii 

riscului (%) 

Valoarea 

risc  

(euro) 

Alocarea la 

concesionare 

(%) 

Alocare la 

concesionar  

(euro) 

Alocare la 

concedent 

(euro) Risc 

1 Scaderea numarului de solicitari 388080 50 10 19404 50 9702 9702 

2 Scaderea valorii chiriei 388080 50 10 19404 50 9702 9702 

3 Cresterea valori utilitatilor 92555 20 40 7404,4 100 7404,4 0 

4 Cresterea costului cu forta de munca 150920 50 5 4620 100 4620 0 

5 Conditii neprevazute ce pot creste intretinerea 2100 20 5 21 100 21 0 

6 Costuri de operare si intretinere mai mari 291496 50 5 7287,4 100 7287,4 0 

7 Capacitatea de management 291496 50 5 7287,4 0 0 7287,4 

8 Inrautatirea conditiilor economice generale 388080 50 5 9702 50 4851 4851 

9 Inrautatirea conditiilor economice locale 388080 50 5 9702 50 4851 4851 

10 Concurenta 388080 50 10 19404 0 0 19404 

11 Inflatia 388080 40 5 7716,6 50 3858,3 3858,3 

12 Schimbari legislative generale 388080 20 5 3880,8 50 1940 1940 

13 Schimbari legislative speciale 388080 50 5 9702 50 4851 4851 

14 Schimbari politice 388080 50 50 97020 100 97020 0 

15 Alte riscuri naturale 388080 50 10 19404 50 9702 9702 

16 Total       241959,6   165810,9 76148,7 
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6. EXTERNALIZAREA PRIN GESTIONAREA INDIRECTA A 

SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A 

OBIECTIVULUI SPORTIV „SALA POLIVALENTA” CLUJ-

NAPOCA 

 

 Externalizarea prin achiziţia de servicii de management implica angajarea 

unei parti din afara sistemului pentru a prelua managementul obiectului „Sala 

Polivalenta” Cluj-Napoca. 

 

 Scopul principal al gestionarii indirecte a serviciului de administrare si 

exploatare a obiectivului este de a micşora sumele si resursele angajate intern de 

către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru acest proces. 

 

 Aceasta ar permite totodată ca managementul sa dispună de mai mult timp 

pentru a se concentra pe procesele esenţiale si sa întărească flexibilitatea acestora 

pentru a atinge ţintele Studiului de Marketing din Planul de Afaceri. 

 

 In cazul externalizarii managementului se transfera managementul si 

controlul procesului unui prestator de servicii de management, dar se 

pastreaza proprietatea si responsabilitatea procesului. 

 

 Managementul externalizat poate - daca este performant - sa optimizeze 

activitatea obiectivului pentru performanta maxima. Este de aşteptat ca aceasta sa 

producă următoarele beneficii: 

• Performanta îmbunătăţită  

• Dezvoltarea de activităţi si afaceri sistematice  

• Reducearea costurilor generale    

• Gestionarea riscurilor      

• Îmbunătăţirea controlului si coordonării  

 

Principalele raţiuni care stau la baza externalizarii serviciilor sunt: 

 

- Managementul Costurilor - Principala atracţie a externalizarii este elementul 

reducerii costurilor. 

 

- Gestionarea riscurilor - Factorul risc este cea mai mare preocupare in 

externalizare. O evaluare completa a riscurilor posibile oferă posibilitatea de a 

urmări eficient gestionarea lor de către prestator si împărţirea acestora, daca este 

posibil, intre prestator si asociere. 

 

-  Managementul de criza / crizelor - Externalizarea poate asigura posibilitatea unui 

bun management de criza. 
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- Transferul de know-how - Transferul de cunoştinţe are o influenta directa 

asupra productivităţii. 

- Contractare competitiva 

- Existenta forţei de munca pregătita în domeniu 

- Reducerea dependentei de sistemul birocratic de adoptare a deciziilor a 

obiectivului "Sala Polivalenta" Cluj-Napoca, care este o investiţie 

generatoare de venituri 

 

Modele de afaceri in externalizare: 

- pret fix 

- pret tranzacţional 

- pret bazat pe activitate 

- pret cost-plus (metoda determina preţul unui produs sau serviciu pe baza 

costurilor directe, costurilor indirecte si costurilor fixe ale producţiei si vanzarilor 

produsului sau serviciului, indiferent daca este vandut sau nu. Aceste costuri sunt 

convertite in costuri per unitate pentru produs si apoi un procent prestabilit al 

acestor costuri este adăugat ca margine de profit). 

- împărţirea castigului (recompensarea riscului) 

 

 Prin contractul obiectivului „Sala Polivalenta” cu prestatorul de servicii va 

trebui sa se asigure ca gestionarea indirecta a serviciului public de administrare si 

exploatare a obiectivului „Sala Polivalenta” nu pune in discutie relatiile dintre 

obiectiv si clienti, actionari, angajati si reglementatori. 

 

 Conditia primoridiala a externalizarii serviciului de gestionare indirecta a 

serviciului public de administrare si exploatare a obiectivului „Sala Polivalenta”  o 

reprezinta infiintarea societatii de administrare de catre Consiliul Local al 

Municipiului Cluj-Napoca, urmand ca serviciile pe care aceasta va trebui sa le 

presteze sa poata fi externalizate. 

 

Avantaje ale externalizarii: 

 

- externalizarea poate duce la intarirea abilitatii societatii de administrare a 

obiectivului sportiv in a raspunde rapid la schimbarile la mediul de afaceri 
 

 

- momentul ales pentru externalizare: externalizarea la începutul activităţii 

obiectivului "Sala Polivalenta" Cluj-Napoca cand nu exista personal angajat, 

poate fi pozitiva prin faptul ca întreaga echipa va porni de la inceput, nu vor 

exista probleme interne de moral cum ar exista in cazul in care echipa de 

management ar veni la conducerea unei structuri existente. 
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Beneficii pe termen lung: 

 

Controlul costurilor de capital. Reducerea costurilor poate ca nu este unicul 

motiv pentru externalizare, dar este cu  siguranţa un motiv major. Externalizarea 

lasa capitalul la dispoziţie pentru investiţii in alte sectoare de activitate, permite 

evitarea cheltuielilor majore in stadiile incipiente ale afacerii. Pe termen scurt sau 

mediu, insa, costurile de capital vor fi mai mari, chiar însemnate, tinand cont de cel 

puţin doua aspecte: 

- necesitatea dotării cu echipamente, utilaje, mobilier etc. specifice activitatii 

sportive  

- necesitatea de a acoperi, chiar din prima faza, un contract motivant financiar 

pentru prestatorul serviciilor de management. 

 

Creste eficienta. A face totul prin forte proprii,  a acoperi toate departamentele 

necesare dezvoltării activităţii obiectivului sportiv - investiţii, cercetare & 

dezvoltare, marketing, promovare etc. - înseamnă costuri care vor fi transferate 

clienţilor. Asa cum am subliniat mai sus, efortul pe termen scurt si chiar si mediu 

ramane unul considerabil in situaţia externalizarii serviciilor de management.  

 

Concluzie:  
 

Pe termen lung, structura de costuri si organizarea unui prestator către care 

se externalizeaza managementul poate oferi obiectivului „Sala Polivalenta” 

Cluj-Napoca un important avantaj competitiv. 

 

Dezavantaje: 

 

Prin contractul obiectivului cu prestatorul de servicii, obiectivul "Sala Polivalenta" 

va trebui sa se asigure ca managementul nu pune in discuţie relaţiile obiectivului 

cu clienţii, acţionarii, angajaţii si reglementatorii. Acest aspect este foarte 

important pentru atingerea obiectivelor stabilite si a rezultatelor anticipate la 

iniţierea externalizarii. 
 

 

 Un alt dezavantaj al externalizarii managementului este riscul de instabilitate 

financiara al prestatorului de servicii. Starea financiara buna a prestatorului are 

repercursiuni directe asupra abilitaţii lor de a furniza servicii la timp. Nu este de 

dorit sa se ajungă in situaţia in care firma prestatoare sa ajungă in stare de faliment 

si sa lase in urma situaţii neclare. 

 

 Un alt dezavantaj important poate fi apariţia unor onorarii ascunse care nu 

au putut fi anticipate si acoperite de către contract sau care au fost definite 
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ambiguu. Datorita acestora, unele firme s-au aflat in situaţia de a cheltui mai mult 

decat au anticipat, reducând astfel primul obiectiv de a reduce costurile prin 

externalizarea managementului. 

  

 O alta problema este aceea in care prestatorul reduce costurile atat de mult 

incat reduce si calitatea serviciilor oferite de către obiectivul "Sala Polivalenta". 

 

 Motive care ar putea determina un esec al externalizarii: 

 

- aşteptările privind reducerea costurilor 

- protecţia datelor confidentiale 

- disciplina procesului 

- lipsa cunoştinţelor in domeniu 

- cultura 

- personalul cheie 

- transferul cunoştinţelor 

- modificări incontrolabile in scopul proiectului 

- reglementari guvernamentale 

 

6.1.Prezentarea  gestionarii indirecte a serviciului de administrare si 

exploatare a „Salii Polivalente „ Cluj Napoca  

 

Obligaţiile Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca 
 

-sa pună la dispoziţia concesionarului folosinţa obiectivului "Sala Polivalenta" 

Cluj-Napoca, liberă de orice sarcini şi fară obligaţii neonorate, apt să servească 

scopului căruia i-a fost destinat şi să acorde în mod exclusiv concesionarului cu 

toate drepturile asociate, necesare în vederea operării şi administrării obiectivului. 

 

-să acorde în exclusivitate concesionarului toate drepturile comerciale, legate de 

mediatizare, denumire şi publicitate, necesare în vederea operării şi administrării 

obiectivului. 

 

- să pună la dispoziţia concesionarului întreaga documentaţie privind construcţia şi 

operarea obiectivului şi echipamentele şi instalaţiile care fac parte din acesta. 

 

- să garanteze că nu va încerca să interfereze cu sau să influenţeze procesele 

decizionale ale concesionarului. 

 

- să garanteze că nu va încerca să împiedice cu ştiinţă concesionarul in îndeplinirea 

îndatoririlor financiare ale acestuia. 
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- să garanteze că va depune toate eforturile pentru a sprijini demersurile de 

marketing ale concesionarului pe durata concesiunii şi că va acorda asistenţă 

acestuia, acolo unde va fi posibil, pentru a permite concesionarului să maximizeze 

veniturile. 

 

 

 

Obligaţiile concesionarului: 
 

-să furnizeze o echipă de inalt profesionalism, experimentată şi eficientă, să 

opereze şi să administreze obiectivul "Sala Polivalenta" şi toate facilităţile care fac 

parte din acesta, să maximizeze veniturile din găzduirea evenimentelor anunţate, 

puse în scenă şi concepute de terţele părţi organizatoare.  
 
- să menţină obiectivul la standardele necesare, solicitate de Consiliul Local al 

Municipiului Cluj-Napoca 

 

- să asigure că securitatea construcţiei este menţinută în orice moment, la 

standardele necesare, solicitate de Asociere. 

 

- sa asigure că obiectivul "Sala Polivalenta" Cluj-Napoca oferă un mediu sigur 

pentru întregul său personal şi vizitatori.  

 

 

6.2. Previzionarea tratamentului contabil 

 

Proiectul „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca va fi înregistrat bilantier.  

 

 

6.3. Durata Concesiunii 
 

Contractul de concesiune se va încheia pentru o perioada de 5 ani. 
 
Dupa perioada de 5 ani, se va face o evaluare a rezultatelor Concesiunii - din 

punctul de vedere al atingerii indicatorilor proiectului, precum si din punctul de 

vedere al modului in care se aşteaptă continuarea activităţii - care va sta la baza 

deciziilor privind managementul viitor al obiectivului „Sala Polivalenta” Cluj-

Napoca 
 
 In aceasta faza, perioada de concesionare de 5 ani nu restricţionează accesul 

la competiţie, asigura un nivel minim de profit ca urmare a exploatării pe aceasta 

durata, asigurând - in acelaşi timp - un nivel rezonabil al preturilor pentru 
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prestaţiile efectuate pe durata contractului si a altor costuri ce urmează sa fie 

suportate de către utilizatorii finali. 

 

 

7. ASPECTE REFERITOARE LA MEDIU 

 

 Nu s-au identificat factori care să ridice probleme deosebite privind 

aplicarea proiectului în raport cu cerinţele de respectare a normelor de mediu. 

 

Proiectul de Concesiune, ca atare, nu ridica probleme de mediu. Impactul de mediu 

al investiţiei a fost evaluat la iniţierea acesteia. 

 

Gestionarea problemelor de mediu care ar putea apărea in exploatare este 

reglementata prin lege. 

 

 

8. ASPECTE SOCIALE 
 
Impactul social previzionat pentru operarea obiectivului "Sala Polivalenta" Cluj-

Napoca va fi unul pozitiv: 

- activitatiile desfasurate atat cele sportive cat si cele cultural-artistice vor 

contribui la emanciparea modului de viata al comunităţii, la o modernizare 

sustenabila a mentalităţilor si deprinderilor. In timp este posibila schimbarea 

tiparului cultural urban sensul modernităţii, emancipării si familiarizarii cu 

conceptul „Sanatate prin sport” 
 
Prin relatiile care se formeaza intre participantii la activitatiile ce se vor desfasura 

in „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca se poate previziona modelarea pozitiva a 

societatii clujene, a oamenilor si mai ales a tinerilor. 

Desfasurarea activitatii din „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca va asigura angajarea a 

25 persoane permanente. 

 

9. BENEFICII NECUANTIFICABILE 

 Această analiză ia în considerare o varietate de beneficii socio-cconomice 

care nu au putut fi cuantificate în valori monetare datorită naturii lor speciale. De 

aceea, în această situaţie a fost preferată o descriere a efectelor predictibile şi 

evaluarea impactului acestora pe o scară relativă. Cuantificarea a fost realizată pe o 

scară numerică de la 1 la 5, unde 1 reprezintă un beneficiu cu impact scăzut iar 5 

un beneficiu semnificativ. 
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Factori extramonetari 

 

 

Beneficiu socio-economic 1 2 3 4 5 

Cresterea competitivitatii economiei locale     x 

Reducerea somajului    x  

Cresterea investitiilor la nivel local    x  

Cresterea PIB local    x  

Cresterea profitabilitatii firmelor locale    x  

Cresterea calitatii vietii locuitorilor     x 

Cresterea valorii imobilelor din zona  x    

 

 

 Efectul creării de noi locuri de muncă se manifestă în lanţ, conducând în 

final la impulsionarea şi stimularea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din 

zonă, la eficientizarea şi creşterea calităţii produselor acestora. Remuneraţiile 

primite de noii salariaţi vor conduce la sporirea cererii de bunuri şi servicii şi astfel 

se va contura posibilitatea ca agenţii economici să îşi dezvolte noi pieţe de 

desfacere la nivel local şi regional. 

 Impulsionarea si stimularea activităţii întreprinderilor mici si mijlocii 

din zonă, eficientizarea şi creşterea calităţii produselor/serviciilor acestora va 

conduce la îmbunătăţirea competitivităţii economiei locale în ansamblu. 

 

 
10.  ASPECTE INSTITUTIONALE 

 
Societatea de management  

 

Conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca 

nr.319/31.07.2014,  a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca Nr. 

341/29.08.2014 si cu Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca conform 

HCA nr.33/28.07.2014, de comun acord au stabilit constituirea unei intreprinderi 

publice, societate pe actiuni: 

 denumirea societatii: Sala Polivalenta SA, societate pe actiuni de tip 

inchis, administrata conform sistemului unitar stipulat de Legea 

nr.31/1990 a societatiilor comerciale, cu sediul in Cluj-Napoca, strada 

Motilor, nr. 5-7 
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 obiectul principal de activitate al societatii va fi administrarea imobilelor 

pe baza de comision sau contract, cod CAEN 6832. 

 

Capitalul social al intreprinderii publice subscris si varsat este de 1.500.000 lei si 

este divizat in 10.000 actiuni nominative cu o valoare de 150 lei. Aportul la 

structura actionariatului este de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca  -  

1.485.000 lei (9900 actiuni) reprezentand 99% din capitalul social si Regia 

Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca – 15.000 lei (100 actiuni) 

reprezentand 1% din capitalul social. 

Forul suprem de conducere este Adunarea Generala, iar Consiliul de Administratie 

este format din 7 membrii. Societatea isi va desfasura activitatea cu respectarea 

prevederilor legale in vigoare – Legea 31/1990 privind societatiile comerciale, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

11.  TIPUL CONCESIUNII 

 

Obiectul concesiunii este reprezentat de dreptul conferit Concesionarului de a 

exploata obiectivul "Sala Polivalenta" Cluj-Napoca. Este cazul concesiunii clasice 

de servicii.  

 

Concesiunea va fi de tipul unui Contract de concesiune de servicii, pentru o durata 

de 5 ani. 

 

Concesiunea va fi incheiata, in calitate de Concedent / Autoritate Contractanta, 

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca in calitate de beneficiar si proprietar. 

 

Concesiunea serviciilor de management se bazează, in primul rand, pe necesitatea 

asigurării unui management profesionist pentru atingerea obiectivului investiţiei 

„Sala Polivalenta” Cluj-Napoca. 

Serviciile de management reprezinta, de fapt, riscul major al obiectivului.  

 

 Deoarece cheltuielile de operare sunt destul de ridicate, Societatea de 

management va trebui sa puna la punct un program propriu al activitatiilor ce se 

vor desfasura in „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca, inclusiv sa atraga organizarea 

unor activitati cu participare internationala. 

 

 Din estimari a reiesit ca pentru anul 2014 este necesara suma de 169.785 lei 

doar pentru cheltuieli intretinere (caldura, energie electrica, etc.). 
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12.  STRUCTURA JURIDICA A CONCESIUNII 

 

 Contractul de concesiune va trebui să cuprindă clauze clare referitoare la 

drepturile şi obligaţiile fiecarei parti. Caietul de sarcini şi oferta concesionarului 

vor face parte integrantă din contractul de concesiune. Clauzele contractului de 

concesiune vor fi redactate de aşa manieră încât să nu contravină cerinţelor 

esenţiale ale caietului de sarcini şi nici angajamentelor asumate de concesionar în 

cadrul ofertei. 

 

In temeiul contractului de concesiune, concesionarul va dobândi dreptul de a 

exploata exclusiv, în regim de continuitate şi permanenţă, serviciile de 

management a obiectivului "Sala Polivalenta" Cluj-Napoca potrivit obiectivelor şi 

standardelor de calitate stabilite de concedent. Concesionarul are dreptul 

de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit 

naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de concesiune. 

 

Scopul principal al contractului de concesiune va fi asigurarea, pe baza unei 

gestionări optime, a realizării unei exploatări eficiente a Salii Polivalente în 

vederea maximizării profitului obţinut de părţi. 

 

Modul în care se realizează recuperarea costurilor de către concesionar trebuie să 

includă, în mod obligatoriu, preluarea celei mai mari părţi din riscurile exploatării 

aferente contractului, de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de 

servicii. Riscurile exploatării Salii Polivalente Cluj-Napoca vor fi preluate integral 

de concesionar. 

 

 Contractul de concesiune va stabili nivelul de performanţă şi de calitate al 

activităţilor pe care concesionarul urmează să le efectueze, precum şi modul în care 

acesta trebuie să răspundă în eventuale situaţii de urgenţă, stabilind în acest sens 

indicatori relevanţi şi măsurabili pe baza cărora se va realiza verificarea modului 

de respectare a obligaţiilor contractuale. Clauzele contractuale vor reglementa 

dreptul concedentului de a verifica îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate 

a activităţilor realizate de concesionar, asigurându-se în acest sens 

inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte. 

Contractul va reglementa, de asemenea, modul în care concesionarul se obligă să 

prezinte concedentului rapoarte, periodice sau la simpla solicitare a acestuia din 

urmă, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derulării 

contractului. 

 

 Contractul de concesiune va reglementa procedura prin care, la momentul 

începerii proiectului, se realizează transferul de la concedent la concesionar a 

infrastructurii sau al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea concesiunii, şi 

va stabili distincţia dintre bunurile de retur şi bunurile proprii, precum şi regimul 
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juridic al acestora, precum şi procedura prin care, la momentul finalizării 

proiectului, se realizează transferul obiectului concesiunii de la concesionar la 

concedent. 

 

 Contractul va reglementa proceduri adecvate de rezolvare a 

neconformităţilor în îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate aplicabile, 

inclusiv penalităţi aplicabile în cazul constatării unor astfel de neconformităţi, până 

la corectarea acestora. Totodată, se vor reglementa mecanismele de soluţionare a 

divergenţelor care pot să apară pe parcursul derulării contractului şi instanţele 

investite cu soluţionarea acestor diferente. Se va putea insera în Contractul de 

concesiune clauza arbitrală sau compromisorie care atribuie competenţa de 

soluţionare a litigiilor izvorâte din executarea contractului instanţelor arbitrale. 

 

13.  CONCLUZII 

 

13.1. Fezabilitatea gestionarii indirecte a dreptului de administrare si 

exploatare a obiectivului  

 

Managementul si exploatarea profesionista a Salii Polivalente Cluj-Napoca va 

consacra acest obiectiv, ca un punct major de gazduire a unor evenimente de 

anvergura la nivel national si european, fapt care va aduce beneficii 

Municipiului Cluj-Napoca printr-o crestere a expunerii mediatice, a 

turismului, a vanzarilor de bunuri si servicii catre consumatori si a utilizarii 

retelelor publice de transport. 

 

De asemenea Sala Polivalenta Cluj-Napoca va oferi oportunitati de angajare 

pentru locuitorii Municipiului Cluj-Napoca. 

 

Pentru exploatarea si managementul Salii Polivalente Cluj-Napoca vor fi 

respectate toate standardele nationale si europene in domeniu. 

 

In urma studiului de fundamentare efectuat rezulta concluzia decisiva de 

aplicare a gestionarii indirecte avand in vedere ca se realizeaza o forma de 

asociere optima in care Consiliul Municipiului Cluj Napoca este majoritar 

prin detinerea a 99% actiuni. Aceasta majoritate confera un control 

pertinent, eficient astfel incat toate actiunile si strategiile elaborate si 

implementate sa vina in sprijinul urbei , a locuitorilor, a mediului de afaceri 

prin buna gestionare a unui obiectiv social de mare amploare . 

 

Dezvoltarea durabila, in conditii de eficienta este obiectiv prioritar al 

Municipalitatii Clujene .  
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In urma indicatorilor de eficienta calculati in cadrul studiului, a impactului 

social si al stilului de management prezentate se demonstreaza ca  forma de 

gestionare indirecta a obiectivului „Sala Polivalenta „ Cluj Napoca in care 

Consiliul Municipal Cluj Napoca este majoritar, reprezinta forma optima de 

organizare, conducere si gestiune a acestui obiectiv.  

 

 

 

 

 

 

13.2. Rezultatele modului de realizare a proiectului  
 

 

Gestionarea indirecta a obiectivului „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca este o 

alternativă mult mai viabilă decât exploatarea şi managementul de către Consiliul 

Local al Mun. Cluj-Napoca in gestiune directa . 

 

Pe lângă costurile privind menţinerea Salii Polivalente Cluj-Napoca la standarde 

ridicate pe piaţa organizării de evenimente specifice trebuie observat că toate 

costurile operaţionale din prezentul Studiu de fundamentare generate de 

managementul obiectivului pentru asigurarea unei exploatări profitabile nu vor fi 

suportate de catre Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca, ci acestea vor fi suportate 

exclusiv de către concesionar. 

 

De asemenea, in caz de concesionare, eventualele riscuri legate de nerecuperarea 

costurilor operaţionale ale obiectivului vor fi transferate în sarcina concesionarului. 

 

In consecinţă, pentru a se exploata la maximum beneficiile oferite de obiectiv, 

pentru a se crea premisele unei recuperări a investiţiilor realizate în cadrul acestui 

proiect şi pentru atingerea ţintelor la care s-a făcut referire în prezentul studiu de 

fundamentare, se impune ca operarea şi managementul obiectivului să se realizeze 

în mod profesionist de către un operator care să aibă experienţa necesară şi 

resursele financiare in atingerea acestui scop. 

 

Obiectul contractului de concesiune este asigurarea serviciilor de management al 

obiectivului „Sala Polivalenta” Cluj-Napoca, respectiv operaţionalizarea 

infrastructurii, logisticii şi resurselor obiectivului astfel încât să corespundă 

cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor. 

 

 

13.3. Analiza “value for money” pentru concesiune 
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Concesionarul va putea asigura dobândirea unor venituri din organizarea de 

manifestări  naţionale şi internaţionale. In măsura în care concesionarul se va 

organiza şi va fi promotor independent de evenimente, acest fapt va genera venituri 

suplimentare, întrucât toate activităţile lucrative generate de organizarea 

evenimentelor sunt controlate de concesionar. 

 

Nivelul tuturor acestor veniturilor obţinute din exploatare a “Salii Polivalente” 

Cluj-Napoca va creşte constant şi direct proporţional cu poziţia obiectivului 

determinată de diversitatea, popularitatea şi frecvenţa evenimentelor pe care le 

găzduieşte. 


