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Creșterea prețului certificatelor de emisii accelerează tranziția către energie
verde

20192017 2018 2020

39*

2021

6

14

22

26

+6,5x
2021 vs. 2017

+50%

Prețul certificatelor de emisii EU ETS (euro/tCO2) Principalele observații

► Prețul certificatelor de emisii a crescut de peste 
6 ori în perioada 2017-2021, atingând 39 de 
euro în 2021

► Comisia Europeană are în plan instituirea unui 
mecanism de ajustare la granița UE a emisiilor 
de carbon pentru importuri – în special pentru 
sectoarele cu procese industriale intensive 
precum producția de ciment, oțel, chimicale și 
îngrășăminte

Sursă: World Bank, analiză EY

*valoare medie înregistrată în februarie 2021



Peste 30 de miliarde de euro disponibile din fonduri UE vor susține tranziția 
către o economie cu emisii reduse până în 2030 

Fondul de Modernizare

Status: lansare planificată în 2021

Programul Operațional de Tranziție Justă

Status: lansare planificată în 2021

Programul Operațional de Dezvoltare 
Durabilă; Status: lansare planificată în 
2021

Fondul pentru Inovare

Status: apeluri deschise, recurente

Cnnecting Europe Facility

Status: lansat în 2021

Mecanismul de Redresare si Reziliența 

Status: lansat



EY oferă servicii integrate pentru definirea, atragerea finanțării și 
implementarea proiectelor in sectorul de energie

Conceptualizare Pregătire ImplementareEvaluare

Identificarea și 
monitorizarea 
programelor UE pentru 
proiecte specifice

2

Analiza detaliată a 
condițiilor de eligibilitate 
/ a altor condiții pentru 
finanțare

3

Suport pentru 
conceptualizarea 
proiectului

4

Pregătirea documentației 
de proiect și a aplicației 
pentru finanțare

5 6 7Definirea priorităților 
investiționale

1

► Documentația de proiect
► Cererea de finanțare
► Bugetul proiectului
► Capacitatea operațională 

și financiară
► Formulare administrative
► Alte activități conform 

instrucțiunilor programului 
(ex. conformitatea cu 
normele privind ajutorul 
de stat)

► Transmiterea aplicației de 
finanțare

Asistență în perioada de 
evaluare a proiectului

► Admisibilitate
► Eligibilitate
► Evaluare tehnico-

economică

Asistență tehnică pe 
durata implementării

► Asistență în contractare
► Asistență în derularea 

proiectului
► Management financiar al 

proiectului
► PMO



2021
carbon negative

2020
carbon neutrality

EY a devenit ”carbon neutral” în 2020 și își propune să ajungă ”net zero” în 
2025 prin implementarea unui program de măsuri la nivel global

Creșterea gradului de 
eficiență energetică pentru 
cele 700 de birouri din 150 

de țări

Acoperirea necesarului de 
energie exclusiv din surse 

regenerabile

Reducerea emisiilor generate 
de călătoriile de afaceri, cu 

35% până în 2025

Dezvoltarea de servicii și 
soluții pentru decarbonizare 

și sustenabilitate care să 
aducă valoare clienților

2025
net zero
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