
Investiþiile publice se declanºeazã de regulã dupã
ce s-a realizat un studiu de fezabilitate, cunoscut
în abrevierea SF.
E firesc sã fie aºa. A face un studiu care
fundamenteazã eventuala viitoare investiþie,
verificã ipotezele de lucru ºi mai ales, conduce la
formarea unui buget, este o etapã logicã în
construcþia oricãrui proces de construire.
Totuºi, în timp, practica realizãrii studiilor de
fezabilitate a condus la distorsionarea
sistematicã a sensului iniþial al acestei etape ºi la
o serie de probleme în realizarea investiþiilor.
Este extrem de important sã înþelegem
fenomenul, pentru cã nemulþumirile pornite de
la lucrul cu studiile de fezabilitate nu pot fi
corectate altfel.
Ce s-a întâmplat de fapt? Studiile de fezabilitate
au fost gândite sã fie un anteproiect care
verificã, în douã variante diferite, ipotezele temei
de proiect pentru o investiþie. Aceste douã
variante desenate într-o variantã mai aproape de
schematic, trebuie sã facã dovada existenþei
soluþiilor care rãspund temei ºi sã identifice
principalele constrângeri ºi adaptãri care þin de
investiþie.
Studiul de fezabilitate este menit astfel sã
verifice ipotezele ºi sã ofere indicatorii principali
care pot conduce la construcþia unui buget. El
are aparenþa unei soluþii, de fapt a douã soluþii,
lucrul în douã variante având exact acest sens de
a identifica direcþiile posibile de rezolvare ºi a
face pe baza lor un buget care s-ar dovedi realist,
venind din douã direcþii configurative.
Bugetul este menit în cadrul legal conþinut ºi
logica acestei practici, ca fiind, citez din
binecunoscuta HG 28, ”realizat pe structura
bugetului general”. Ei bine, ”pe structura”
înseamnã a avea aceleaºi capitole, aceleaºi
componente, dar într-o fazã care le apreciazã pe
baza comparaþiei cu elementele similare

cunoscute prin acumularea de date, statistici ºi
monitorizarea pieþei construcþiilor, activitate
fundamentalã a unui minister de resort.
Aici este cheia problemei. În mod normal ºi în
logica acestui proces, bugetul trebuie sã fie
realizat în aºa fel încât sã fie acoperitor ºi
apropiat de ceea ce se va dezvolta ulterior ca
soluþie, printr-o proiectare aprofundatã. Unde
este una dintre principalele erori de înþelegere,
care conduce de regulã la problemele pe care le
voi descrie în continuare? Cei care lucreazã în
investiþii au început sã considere cã ipoteza este
concluzie, sã confunde SF-ul, un studiu iniþial de
fundamentare cu proiectul, care este rezultatul

unui proces mult mai aprofundat ºi care nu este
realizat decât dupã ce investiþia este aprobatã ºi
finanþatã.
Un proces de proiectare trebuie sã aibã
suficiente resurse pentru a conduce la o soluþie
rafinatã, aprofundatã, care intrã în detalii prin
calcule ºi optimizãri succesive, aducând
ipotezele iniþiale în zona calitãþii care nu se poate
atinge decât prin reiterãri succesive, abordãri
interdisciplinare profunde ºi consultãri selective
în diferite zone ºi momente ale proiectãrii. Doar
o anumitã serie de elemente, care vor fi
definitivate dupã proiectul tehnic, care þin mai
ales de ceea ce derivã din avantajele anumitor

tehnologii de construire, urmeazã sã fie decise
pe durata construirii, þinând de modurile de lucru
pe care le abordeazã în mod concret
antreprenorii.
În România SF-urile au început sã fie considerate
soluþiii, pentru cã folosesc acelaºi limbaj de
prezentare, pentru cã seamãnã cu proiectele
tehnice, dezvoltate, dar sunt realizate la scãri
sumare ºi, cel mai important, nu au profunzimea
pe care o au proiectele tehnice dezvoltate. Cel
mai grav este cã au început sã se facã devizele
generale din faza de SF prin mãsurarea acestor
soluþii primare, prin întocmirea de liste de
cantitãþi care au fost ºi ele sumare, iar calculele
ulterioare din faza PT au condus în cele mai
multe cazuri la creºterea cantitãþilor, la apariþia
prin detaliere de elemente, sisteme ºi cantitãþi
de materiale sau alte dotãri care au produs
depãºirea sistematicã a bugetelor iniþiale.
Dacã bugetele ar fi fost construite pe baza
monitorizãrii pieþei, pe indici la zi ºi corecþii
sistematice bazate tot pe experienþã
sistematizatã, aceste dezastre economice care
au pus în pericol investiþiile prin creºterea
bugetelor ar fi fost evitate sau diminuate, cel
puþin.
Pentru o entitate care investeºte sau
coordoneazã lucrãri este mult mai comod sã
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considere cã are deja o soluþie de la faza SF,
pentru cã ea e vizibilã ºi cã are un buget total
închis, generat prin mãsurarea acestei soluþii ºi
poate contracta în baza acestor informaþii.
Contractorii nu au decât sã respecte planurile ºi
sumele. Ori, acest lucru nu este posibil tocmai
datoritã condiþiilor sumare ale proiectului în faza
SF, a modului eronat de construire a bugetului,
prin mãsurarea unei soluþii incomplet detaliate,
insuficient dezvoltate.
Consecinþele sunt de douã categorii: fie
antreprenorii demonstreazã cã anumite lucrãri
obligatorii, necesare, nu au fost cuprinse în SF,
apãrând la faza PT ºi cã ele trebuie plãtite
sulimentar, fie fãcând rabat sistematic de la
calitate, folosind pentru toate reperele posibile
cele mai ieftine soluþii disponibile pe piaþã,
periclitând astfel calitatea, durabilitatea ºi
integritatea construcþiilor.
Nu de puþine ori acest lucru a apãrut vizibil încã
din perioadele de garanþie, la scurt timp dupã
terminarea lucrãrilor, la primele ploi sau condiþii
dificile în utilizare.
Aparentele avantaje ale SF-ului aºa cum a fost
folosit în practica recentã au fost date de
senzaþia cã soluþia pentru proiect existã din
prima fazã, a fost ieftinã ºi uºor de obþinut,
permiþând atât aprobarea bugetului cât ºi a
configuraþiei soluþiei dintr-un foc, plus realizarea
contractului proiectare + execuþie pe baza ei.
Al doilea avantaj aparent þine de aceastã
reducere la minimum a procedurilor, douã la
numãr, un SF urmat de un singur contract cu o
echipa mixtã, care duc la finalizarea lucrãrilor.
Toate cu bune intenþii ºi o logicã explicitã, dar

care s-au dovedit în aplicare formule care au
condus la dificultãþi greu de surmontat ºi practic
la ratãri de toate felurile în transpunere.
Cea mai afectatã este calitatea lucrãrilor ºi
încadrarea în condiþiile contractelor, de buget ºi
de timp. Exemplele sunt extrem de numeroase,
iar o cercetare documentatã ar putea veni cu
argumente forte pentru revizuirea procedurilor.
Ce e de fãcut?
Sunt douã principii ferme care trebuie introduse
în proces: cel al separãrii clare a proiectãrii de
execuþie, fiind recomandabilã contractarea
numai pe bazã de PT, de proiecte tehnice
complete ºi în niciun caz doar pe bazã de SF, de
studii de fezabilitate care nu sunt suficient de
aprofundate; al doilea principiu important este
acela de a nu îngheþa soluþia la începutul
proiectului, pentru cã astfel nu se mai pot aduce
optimizãri, îmbunãtãþiri ºi calitate, care vin doar
în urma dezvoltãrii proiectului prin aprofundare.
SF-ul trebuie sã fixeze bugetul de nedepãºit al
proiectului, pentru a nu îl pune în pericol, un
buget construit în altã modalitate, pe bazã de
date statistice ºi indici la zi, ºi nu prin aprecierea
cantitãþilor de lucrãri ale unei soluþii realizate în
mod sumar.
ªi încã o precizare: existã douã variante de lucru
posibile. Prima în care se poate contracta
proiectarea completã de la început, de
preferinþã prin selecþie pe bazã de calitate ºi nu
de oferte de preþ, adicã prin concurs. Contractul
realizat va prevedea ca prim produs SF-ul, care
va fi remunerat, iar în cazul aprobãrii lui ºi al
finanþãrii, contractul continuã cu faza PT. În caz
contrar contractul se încheie la aceastã fazã. Nu

mai apar astfel probleme de transfer de drepturi
de autor ºi nici de discontinuitate în cadrul
procesului de proiectare, discontinuitate care
apare datoritã atribuirii proiectului tehnic
altcuiva decât autorului studiului de fezabilitate.
A doua posibilitate este aceea de a reconsidera
SF-ul ca având doar misiunea de a fundamenta
viitoarea investiþie prin exerciþiul de configurare
ºi prin bugetul fixat rezultat. Odatã aprobat, în
baza lui se definesc toate cerinþele pentru
proiect, fiind demonstratã fezabilitatea acestora
prin studiu ºi se poate trece la concepþia finalã,
prin concurs, concepþie care nu trebuie sã
implementeze configuraþiile desenate la SF. Este
necesarã ºi obligatorie încadrarea în cerinþele
temei, inclusiv cele bugetare. Aceastã variantã
permite fãrã nicio implicaþie a drepturilor de
autor, atribuirea distinctã a proiectului, în orice
moment ulterior ºi pe baza altor criterii decât
cele care s-au utilizat pentru atribuirea SF-ului.
Altfel spus, desenele de la SF rãmân orientative,
de fundamentare ºi nu trebuie dezvoltate, fiind
fundamentalã doar respectarea strictã a
concluziilor pe care acestea le-au fundamentat.
Aceastã formulã nu reprezintã o schimbare de
viziune ci o revenire la sensul iniþial, pierdut pe
parcurs, al logicii procesului de proiectare.
O documentare asupra practicii internaþionale ar
putea fi de naturã sã aducã argumente ºi soluþii
din zonele în care cultura construirii este mult
mai avansatã. n
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