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Pentru un plus de transparenta pe piata invelitorilor, Neomar Consulting realizeaza o analiza 
care are ca principala utilitate trasarea unei imagini de ansamblu a evolutiei importurilor si 
exporturilor de tigla ceramica in Romania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce informatii va ofera studiul?  

 
Analiza realizata de Neomar Consulting va ofera toate informatiile statistice relevante si 
disponibile in cadrul institutiilor publice (INS, CRPC, M.Finante, etc) cu privire la importurile si 
exporturile de tigla ceramica in Romania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuprinsul raportului: 
 

I. Analiza importurilor de tigla ceramica în România 
1. Importurile de tigla ceramica in functie de cantitate și valoare - 2012-2018 (S1) 
2. Prețul mediu de import - tigla ceramica - 2012-2018 (S1) 
3. Structura importurilor - 2012 - 2018 (S1) 

3.1. Structura importurilor în funcție de valoare (euro) 
3.2. Structura importurilor în funcție de cantitate (tone) 
3.3. Structura importurilor în funcție de cantitate (mp) 

4. Analiza prețului de import / tone / țara de origine - 2012-2017 
5. Analiza prețului de import / mp / țara de origine - 2012-2017 
6. Analiza prețului de import / buc / țara de origine - 2012-2017 
 
II. Analiza exporturilor de tigla ceramic din România 
1. Structura exporturilor - 2012 - 2018 (S1) 

1.1. Structura exporturilor în funcție de valoare (euro) 
1.2. Structura exporturilor în funcție de cantitate (tone) 
1.3. Structura exporturilor în funcție de cantitate (bucăți) 

Avantajele: 

 Toate informatiile statistice relevante si disponibile despre importurile si exporturile de 
tigla ceramica in Romania. 

 Monitorizati piata cu costuri minime (comparabile cu costul propriu-zis al datelor 
statistice procurate de la INS) 

 Comoditate si economie de timp – informatii gata prelucrate si interpretate;  

 Informatii livrate direct in limba engleza – nu sunt necesare costuri de traducere 

 Format accesibil al documentului 
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Metodologia studiului: 
 Sursa informatiilor din acest raport este Institutul National de Statistica sau Eurostat. 

Nefiind procesatorul direct al informatiilor, Neomar Consulting SRL nu isi asuma 
responsabilitatea veridicitatii depline a acestor informatii.  

 Limba de redactare a raportului: limba engleza 
 Formatul datelor: Rapoartele sunt disponibile in format PDF si la cerere in fisier Excel 

 Mod de livrare: prin email 
 

Cum puteti intra in posesia studiului? 
Mod de comanda: Pentru a comanda analiza rugam completati si trimiteti formularul de 
comanda disponibil mai jos. Ulterior primirii acestui formular, Neomar Consulting va raspunde 
prin trimiterea unei facturi proforme iar informatiile vor fi furnizate in termen de 5-10 zile 
lucratoare de la confirmarea platii. 
 

FORMULAR DE COMANDĂ 

Firma: ________________________________________________________________ 

Nume si Prenume: _____________________________________________________ 

Funcţia _________________ Telefon: _________________Mobil:_______________    

Fax: _________________ E-mail: _________________________________________ 

CIF:   ____________  Nr. înreg. la Registrul Comerţului: _____________________   

Adresa firmei: _________________________________________________________ 

 

Va rugam bifati  casutele de mai jos pentru a certifica faptul ca ati luat la cunostiinta de 
termenii si conditiile contractuale ale studiului:  
 

  Menţionez că sunt de acord să primesc “Analiza importurilor si exporturilor de invelitori 
ceramice in Romania 2012-2018 (Sem.1)“ elaborat de compania Neomar Consulting SRL in 
Septembrie 2018 in conditiile specificate in prezentarea studiului si pentru urmatorul tarif: 

 190 euro (exclusiv TVA) 
 

 Inteleg ca in baza acestei note de comanda compania pe care o reprezint se angajeaza sa 
plateasca companiei Neomar Consulting echivalentul in RON a contravalorii studiului rezultata 
dupa aplicarea, daca este cazul, a reducerii specificate mai sus. Valoarea in RON se va calcula 

la cursul oficial BNR din ziua emiterii facturii proforme sau fiscale si va fi achitata in contul 
companiei Neomar Consulting - RO20INGB5511999900586749 deschis la ING Bank sucursala 
Bucuresti. 
 
  Inţeleg că studiul trebuie să conţină informaţiile ce mi-au fost prezentate în brosura 
studiului. Inteleg ca informatiile vor fi livrate prin email, la adresa indicata in acest formular de 
comanda, in maximum 10 zile lucratoare de la confirmarea platii. 
 Am luat la cunostiinta de urmatoarele conditii de livrare, utilizare si limitari ale studiului:  
 Desi a fost depus un efort deosebit in procesul de verificare a veridicitatii informatiilor 

oferite, Neomar Consulting SRL nu poate garanta veridicitatea tuturor informatiilor 
prezentate in acest raport si nu poate fi trasa la raspundere pentru eventuale consecinte 
negative sau pierderi cauzate de luarea anumitelor decizii de catre beneficiar pe baza 
acestui studiu. 

 Neomar Consulting detine toate drepturile de autor si alte drepturi similare, precum si 
drepturile de proprietate asupra materialelor folosite pentru realizarea raportului – datele 
de orice natura, chestionarul si alte documente scrise. 

 Beneficiarul va primi si va folosi raportul studiului exclusiv pentru nevoile interne ale 
companiei. Continutul raportului nu poate fi comunicat, transmis, publicat sau inmanat 

partilor tertilor in parte sau totalitate decat daca exista acordul scris al Neomar Consuling. 
 Nu ii este permis beneficiarului acestui studiu sa prezinte informatia din acest raport in 

cadrul materialelor promotionale, prezentarilor publice sau a altor documente cu caracter 
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public ale companiei. Totodata, nu este permis clientului / beneficiarului studiului sa 
utilizeze informatia din acest studiu in scopul denigrarii concurentei sau sa prejudicieze in 
vreun fel interesele unor companii analizate sau prezentate in cadrul acestei cercetari  prin 
transmiterea catre alte persoane fizice sau juridice a oricarei informatii existente in acest 
raport. 

 Orice eroare tehnica (de calcul, tiparire,etc) si/sau de analiza/prelucrare a informatiilor a 
Neomar Consulting va fi corectata in termenul de maxim 5 zile lucratoare, pe cheltuiala sa 
imediat ce i-a fost adusa la cunostinta de catre beneficiarul studiului. 

 
Client:  
Semnatura / stampila: ___________________   Data:__________________ 

 

 

Vă rugăm retrimiteţi formularul de comanda  prin E-MAIL la contact@neomar.ro 

mailto:contact@neomar.ro

