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Horváth – Companie de consultanță germana prezenta in Romania din
2005 
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Peste 1.000 la nivel mondial, 35 la BucurestiAngajați

Abu Dhabi, Atlanta, Berlin, București, Budapesta, Dubai, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg, Milano, München, Riad, Roma, Stuttgart, Viena, Zürich

Birouri

Cordence Worldwide Alliance, cu peste 3.500 consultanți Competență pentru 
Livrare Globală

Companii mijlocii și mari din diverse industrii, servicii precum și instituții 

publice

Clienți

Livrare excelentă, satisfacție ridicată a clienților, impact real și randament 
remarcabil

ADN
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Portofoliul de servicii în energie și transformare sustenabilă
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Studii de oportunitate, strategii, modele de afaceri

Studii de pre-fezabilitate și fezabilitate

Modelare financiară și suport pentru luarea deciziilor de investiție

Elaborarea de proiecte pentru finanțări nerambursabile

Management de proiect și sprijin în implementare

Clienții noștri
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Prețul emisiilor de CO2 are o influență majoră asupra prețurilor la 
energie, având în vedere mixul energetic local

5 6 Aprilie 2022 | Cities of Tomorrow #10 | București

Evoluția istorică a indicatorilor selectați pentru piața de electricitate din România

Surse: Analiză Horváth; OPCOM, Supravegherea pieței, ROPEX_FM; EEX, Raportul de licitație pe piața primară a emisiilor EUA
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Următorii ani vor fi definiți de o creștere a cererii și a producției bazate
pe capacități regenerabile
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Cererea anuală de energie electrică, 2010-2030 (TWh) Producția anuală de energie electrică, 2010-2030 (TWh)

Comentarii
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■ Din perspectiva cererii, se așteaptă o redresare completă după

Covid-19 în 2022, iar tendința de creștere istorică va continua 

probabil în următorul deceniu

■ Scenariile NECP și EUCO sunt foarte optimiste în ceea ce privește

creșterea cererii, scenariul REF arată o creștere mai lentă

■ Producția și capacitățile instalate urmează tendința UE Fit for 55, dar

sunt mai conservatoare în ceea ce privește implementarea

(penetrarea SRE, producția de hidrogen)

TWh TWh

Surse: Rapoarte anuale ale marilor producători, rapoarte anuale Transelectrica, rapoarte anuale ANRE, analiză Horváth
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Conform modelului nostru de ordine de merit, centralele pe cărbune au 
stabilit prețurile angro a energiei electrice în 2020 și 2021
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Modelul de ordine de merit al pieței de energie electrică din România pentru 2020 și 2021 (costuri de producție pe tehnologie, EUR/MWh)
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▪ Pentru anii 2020 și 2021, tehnologia de stabilire a prețurilor a fost pe bază de lignit, urmată îndeaproape de centralele pe gaz

▪ Centralele pe gaz, în special CCGT, au impact asupra ordinului de merit. Tehnologia CCGT are flexibilitatea de producție și este, astfel, păstrată

pentru închiderea ordinii de merit

▪ Diferențele considerabile de prețuri între 2020 și 2021 provin din:

− Creșterea prețurilor resurselor (prețul gazelor naturale, cărbunelui, inflația)

− Preț în creștere pentru emisii (certificate CO2)

Comentarii
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Pentru proiectele noastre de optimizare a managementului energiei
utilizăm un framework care abordează cinci directii de optimizare
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Framework în managementul energiei

E
fo

rt

Ridicat

Scăzut RidicatTimp

Săgeată indică posibilele

economii de costuri

A. Guvernanță

B. Optimizarea

consumului

C. Optimizare

prognoză și

achiziție

D. Optimizarea

generării

E. Proiecte de 

automatizare /

digitizare

Note:
Timpul ridicat se referă la un orizont de 3-4 ani și include implementarea
Efortul ridicat include efortul de implementare

▪ Structuri și procese

simplificate

▪ Roluri aliniate și

responsabilități alocate

▪ Definire și alocare KPI-

uri adecvate și procese

de monitorizare și

raportare

▪ Bilanț energetic

▪ Reducerea pierderilor

în rețea

▪ Compensarea energiei

reactive

▪ Sistem adecvat de 

management al energiei

▪ Prognoză de precizie

ridicată

▪ Strategie optimă de 

achiziție de energie și

certificate verzi

▪ Strategie a celor mai

bune practici de de

generare a energiei

▪ Optimizare portofoliu 

(energie, gaz, CO2 etc.)

▪ Procese de mentenanță

de eficiență ridicată

▪ Contorizare inteligentă

cu sistem de 

gestionare a datelor

contorului

▪ Sistem avansat de 

management al 

distribuției

▪ Sistem avansat de 

management al 

activelor
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PNRR: Mecanisme de finanțare disponibile pentru investiții în energie 
din surse regenerabile
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PNRR

P.1. Tranziție

verde

C.6. Energie

I.1 - Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile

Finanțare acordată:

▪ 75.000.000 EUR pentru 0,2 – 1 MW (eolian și 

solar)

▪ 382.700.000 EUR pentru >1 MW (eolian și solar)

▪ Stocare max. 20% din valoarea ajutorului de stat

Plafon finanțare:

0,2 – 1 MW

▪ 1.300.000 EUR / MW eolian

▪ 750.000 EUR / MW solar

> 1 MW

▪ 650.000 EUR / MW eolian

▪ 425.000 EUR / MW solar

Mențiuni:

▪ Proiectul cu IRR > 5% fără fonduri și VAN negativ la discount factor de 5% nu este eligibil

▪ ATR se poate lua până la semnare contract

▪ Se finanțează doar centrale noi

Exceptat de la notificarea ajutorului de stat Schema de ajutor de stat notificabilă

Finanțare acordată:

▪ 75.000.000 EUR pentru 0,2 – 1 MW (eolian și 

solar)

▪ 382.700.000 EUR pentru >1 MW (eolian și solar)

▪ Stocare max. 20% din valoarea ajutorului de stat

Plafon finanțare:

0,2 – 1 MW

▪ 1.300.000 EUR / MW eolian

▪ 750.000 EUR / MW solar

> 1 MW

▪ 650.000 EUR / MW eolian

▪ 425.000 EUR / MW solar
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Alte mecanisme de ajutor de stat anunțate pentru creșterea investițiilor 
în producția de energie regenerabilă
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Fondul de 

Modernizare
▪ Program cheie 1 – SRE și stocarea energiei

▪ Ghidurile în lucru, publicare estimată Q2 2022

Fondul pentru 

Tranziție Justă

▪ Prioritatea 2 - Producție E-SRE 

▪ Parcuri solare și eoliene pe terenuri ce aparțin întreprinderilor care derulează proiecte integrate de 

decontaminare / regenerare / reconversie

▪ Județe eligibile: HD, DJ, GJ, GL, MS, PH. Prin negociere cu CE posibil să fie incluse și MM, CS, 

HR, AB, BV, VL, MH, SB

Programul Operațional

Dezvoltare Durabilă

▪ Intervenție – E-SRE pentru eficiența energetică

▪ Alocări propuse: 50 mil. EUR solar, 10 mil. EUR eolian, alte forme de E-SRE 17 mil. EUR (incl. 

Geotermal)

▪ Potențiali beneficiari: IMM-uri și întreprinderi mari cu consumuri de peste 1.000 tep/an

Contracte 

pentru Diferență

▪ Doar pentru proiecte noi de producție energie regenerabilă

▪ Nu se acceptă dubla finanțare CfD cumulat cu alt tip de ajutor de stat

▪ Legea, contractele și cadrul de reglemetare CfD în lucru la Min. Energiei
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Un cadru clar și transparent pentru analiza investiției înlătură riscurile 
fazei de planificare

Planul de afaceri

▪ Definire a potențialului pieței (producție)

▪ Puncte critice și tendințe, ipoteze de planificare

▪ Piețe și poziționare

▪ Strategie de piață, contracte de vânzare

▪ Interval de prețuri

Parametrii tehnici

▪ Analiza locației

▪ Evaluare tehnică a infrastructurii

▪ Evaluare și selecție a tehnologiei

▪ Condiții / restricții potențiale pe permise și 
autorizări

Model financiar

▪ Dezvoltarea modelului de business, eventuale 
ecosisteme (parteneriate etc.)

▪ Dezvoltarea de model financiar detaliat

▪ Analiza programelor de finanțare pentru 
implementare

▪ Evaluare a aplicabilității

Concept și pre-fezabilitate

▪ Obiectivele proiectului

▪ Prima evaluare a locației

▪ Primii parametri tehnologici

▪ Analiză de bază a infrastructurii

▪ Concept primar: CAPEX, OPEX, business case și indicatori financiari la nivel înalt

Studiu de fezabilitate

▪ Plan de afaceri adaptat sursei de finanțare

▪ Factori de succes și risc

▪ Plan de implementare

▪ Autorizații și permise

6 Aprilie 2022 | Cities of Tomorrow #10 | București11
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Factori de influență care modelează conceptul și duc la succesul 
investiției
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Obiectivele proiectului

Care este destinația proiectului? Acoperirea consumului în grup sau participarea în 

piață?

1

Limitări și riscuri

Care este profilul de risc urmărit? Care este strategia de vânzare? Ce volum de 

producție se va vinde pe ce piețe? Ce limite de preț urmărim?

2

Modul de operare

Operare și mentenanță cu forțe proprii sau externalizat? Dacă este externalizat, ce 

rămâne în grup și ce rămâne intern? (de ex. vânzare și prognoză etc.)
3

Soluția tehnică

Care este soluția tehnică adecvată condițiilor din teren? Care sunt limitele și 

riscurile soluției tehnice? Cine ar fi partenerii potriviți în construcție? Ce alte 

parteneriate mai sunt necesare? (operare și mentenanță, prognozare etc.)

4

Varianta optimă de finanțare

Co-finanțare prin forțe proprii sau prin credit? Care este orizontul urmărit? 
5

12
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Propunem o abordare treptată, modularizată, pentru a răspunde 
nevoilor

◼ Concept de business validat

◼ Proiect tehnic verificat

◼ Verificarea și validarea 

potențialului de instalare 

pe suprafețe speciale 

◼ Elaborarea expertizei 

tehnice de sarcină

◼ Verificarea și alinierea 

soluțiilor de optimizare a 

producției PV

◼ Efectuarea analizei de 

necesar/ consum și 

maparea pe curba de 

sarcină – asistență 

obținere ATR (după caz)

Analiză tehnică de potențial

Cca. 6 săptămâni

R
e
z
u

lt
a
te

A
c
ti

v
it

ă
ți
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◼ Modelarea producției în funcție de 

obiective și piață

◼ Analiză de scenarii pentru prețul 

energiei

◼ Analiză de senzitivitate

◼ Suport decizie investitie

◼ Elaborarea strategiei de vânzare 

și modelului de contractare

◼ Elaborarea modelului financiar 

detaliat și definirea indicatorilor 

cheie ai proiectului

◼ Analiză de risc

◼ Model financiar 

Analiză de risc și model financiar

Cca. 4 săptămâni

◼ Identificarea și analiza surselor de 

finanțare cu avantaje/ dezavantaje

◼ Elaborarea cererii de finanțare 

◼ Adaptarea modelului financiar la 

cerințele programului de finanțare 

◼ Întocmirea dosarului complet și 

depunerea cererii de finanțare

◼ Sprijin pe perioada evaluării

◼ Documentație de finanțare 

Documentația de finanțare

Cca. 3 săptămâni

◼ Asistență în elaborarea Proiectului 

Tehnic (PT) și a Detaliilor de 

Execuție (DDE), precum și a CS-

urilor pentru selecție echipamente 

și constructor Parc Fotovoltaic

◼ Asistență în derulare licitație și 

decizie achiziție

◼ Asistență la implementare și 

management de proiect de la 

realizare Parc Fotovoltaic până la 

Punerea în Funcțiune

◼ Asistență în managementul 

proiectului finanțat

◼ Proiect implementat

◼ Grant-uri rambursate

Asistență la implementare 

Cca. 3 săptămâni (doar elaborare

documentație)
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Horváth este un partener consacrat pentru companii europene de 
renume pe piața de energie și utilități
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