
 

 

 

 

 

Nume proiect: Analiza pieţei de tubulatura din PVC si 
PEHD din Romania 

Analiza pietei de tubulatura din PVC si PEHD  
din Romania 

Studiu Multiclient  - Octombrie 2021 
 



Cuprinsul studiului 

Studiul are urmatorul cuprins: 

Modulul 1 – Analiza pietei de tubulatura din PVC 

1. Dimensiunea pietei locale de tubulatura din PVC 
1.1. Segmentarea pietei de tubulatura din PVC - din punct de vedere cantitativ 
1.2. Segmentarea pietei de tubulatura din PVC - din punct de vedere valoric 
1.3. Segmentarea pietei de tubulatura din PVC - din punct de vedere regional 

2. Contextul concurential - Analiza principalilor producatori de tubulatura din PVC 
2.1. Volumul livrarilor pe piata locala in functie de producator 
2.2. Cotele de piata din punct de vedere cantitativ 
2.3. Valoarea livrarilor pe piata locala in functie de producator 
2.4. Cote de piata din punct de vedere valoric 

3. Analiza pietei locale de tubulatura din PVC in functie de tipul produsului 
3.1. Piata locala de tubulatura din PVC pentru sistemele de canalizare exterioara 
3.2. Piata locala de tubulatura din PVC pentru sistemele de canalizare exterioara - in functie de 
producator 
3.3. Piata locala de tubulatura din PVC pentru sistemele de canalizare interioara 
3.4. Piata locala de tubulatura din PVC pentru sistemele de canalizare interioara - in functie de 
producator 
3.5. Piata locala de tubulatura din PVC pentru sistemele de apa-foraj 
3.6. Piata locala de tubulatura din PVC pentru sistemele de apa-foraj - in functie de producator 
3.7. Piata locala de tubulatura din PVC pentru sistemele de telecomunicatii 
3.8. Piata locala de tubulatura din PVC pentru sistemele de telecomunicatii - in functie de 
producator 
3.9. Piata locala de tubulatura din PVC pentru fitinguri 
3.10. Piata locala de tubulatura din PVC pentru fitinguri - in functie de producator 

4. Analiza importurilor de tuburi si tevi din PVC 
4.1. Evolutia cantitativa (tone) si valorica (euro) a importurilor de tubulatura din PVC 
4.2. Evolutia cantitativa (tone) si valorica (euro) a importurilor de tubulatura din PVC - pe tari 

5. Analiza exporturilor de tuburi si tevi din PVC 
5.1. Evolutia cantitativa (tone) si valorica (euro) a exporturilor de tubulatura din PVC 
5.2. Evolutia cantitativa (tone) si valorica (euro) a exporturilor de tubulatura din PVC - pe tari 

Modulul 2 – Analiza pietei de tubulatura din PE 

6. Dimensiunea pietei locale de tubulatura din PE 
6.1. Dimensiunea pietei de tubulatura din PE - din punct de vedere cantitativ 
6.2. Dimensiunea pietei de tubulatura din PE - din punct de vedere valoric 
6.3. Segmentarea pietei de tubulatura din PE - din punct de vedere regional 

7. Contextul concurential - Analiza principalilor producatori de tubulatura din PE 
7.1. Volumul livrarilor pe piata locala in functie de producator 
7.2. Cotele de piata din punct de vedere cantitativ 
7.3. Valoarea livrarilor pe piata locala in functie de producator 
7.4. Cote de piata din punct de vedere valoric 

8. Analiza pietei locale de tubulatura din PE in functie de tipul produsului 
8.1. Piata locala de tubulatura din PE pentru sistemele de apa 
8.2. Piata locala de tubulatura din PE pentru sistemele de apa - in functie de producator 
8.3. Piata locala de tubulatura din PE corugate pentru sistemele de canalizare 
8.4. Piata locala de tubulatura din PE corugate pentru sistemele de canalizare - in functie de 
producator 
8.5. Piata locala de tubulatura din PE pentru sistemele de gaze 
8.6. Piata locala de tubulatura din PE pentru sistemele de gaze - in functie de producator 
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8.7. Piata locala de tubulatura din PE corugate pentru sistemele de telecomunicatii 
8.8. Piata locala de tubulatura din PE corugate pentru sistemele de telecomunicatii - in functie de 
producator 
8.9. Piata locala de tubulatura din PE lise pentru sistemele de telecomunicatii 
8.10. Piata locala de tubulatura din PE lise pentru sistemele de telecomunicatii - in functie de 
producator 
8.11. Piata locala de tubulatura din PE pentru fitinguri 
8.12. Piata locala de tubulatura din PE pentru fitinguri - in functie de producator 

9. Analiza importurilor de tevi din polietilena de inalta densitate 
9.1. Evolutia cantitativa (tone) si valorica (euro) a importurilor de tevi din polietilena de inalta 
densitate 
9.2. Evolutia cantitativa (tone) si valorica (euro) a importurilor de tevi din polietilena de inalta 
densitate - pe tari         

10. Analiza exporturilor de tevi din polietilena de inalta densitate 
10.1. Evolutia cantitativa (tone) si valorica (euro) a exporturilor de tevi din polietilena de inalta 
densitate 
10.2. Evolutia cantitativa (tone) si valorica (euro) a exporturilor de tevi din polietilena de inalta 
densitate - pe tari         

Modulul 3 (comun)  – Analiza indicatorilor statistici de dezvoltare a retelelor 
edilitare din Romania 

11. Reteaua si volumul apei potabile distribuite 
11.1. Numarul localitatilor cu instalatii de alimentare cu apa potabila (per total si pe municipii si 
orase) 
11.2. Lungimea totala simpla a retelei de distributie a apei potabile (km) 
11.3. Volumul apei potabile distribuite (mii. mc) – per total / pentru uz casnic / apa potabila 
distribuita prin apometre 
11.4. Alimentarea cu apa pe categorii de utilizatori (mc) - total / servicii de utilitate publica / 
industrie / agricultura (irigatii, cresterea animalelor, piscicultura) / alte activitat   
11.5. Estimarea potentialului pietei cu privire la instalatiile publice de alimentare cu apa 
11.5.1. Numarul localitatilor (municipii + orase + comune) care nu sunt conectate la reteaua de 
distributie a apei 
11.5.2 Ponderea localitatilor care nu sunt conectate la retea de distributie a apei 
11.6. Populatia deservita de sistemul public de alimentare cu apa 
11.6.1 Ponderea populatiei deservita de sistemul public de alimentare cu apa 
11.6.2. Numarul persoanelor care nu sunt conectate la sistemul public de alimentare cu apa - pe 
judete 
11.6.3. Ponderea populatiei pe judete care nu este conectata la sistemul public de alimentare cu 
apa (%) 

12. Analiza retelelor publice de canalizare 
12.1. Numarul localitatilor cu instalatii de canalizare publica – per total / municipii si orase 
12.2. Lungimea totala a conductelor de canalizare publica (km) 
12.3. Populatia conectata la sistemele de canalizare si epurare a apelor uzate 
12.3.1 Numarul localitatilor neconectate la sistemele de canalizare si epurare a apelor 
12.3.2. Ponderea localitatilor neconectate la sistemele de canalizare si epurare a apelor 
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Metodologia de realizare a studiului 
Pentru colectarea informatiilor necesare realizarii studiului a fost utilizata urmatoarea 
metodologie: 

• Interviuri directe cu concurentii de pe piata cercetata – producatorii au fost rugati sa  
furnizeze o serie de informatii necesare prin completarea unui chestionar. 

• Cercetare de birou / investigatii de specialitate Neomar Consulting 
• Informații statistice / Eurostat / INSSE 
• Studii, analize, rapoarte deja publicate 
• Alte surse de informare  

Lista companiilor analizate in studiu 

Precizari ai limitari metodologice: 
▪ Avand in vedere metodologia aplicata pentru colectarea informatiilor necesare realizarii 

acestui studiu – interviuri directe cu concurentii aflati pe aceasta piata – unele din companiile 
investigate nu au agreat intalnirea cu reprezentantii Neomar Consulting si/sau furnizarea unor 
informatii care sa fundamenteze raportul acestui studiu.  

▪ Pentru firmele care au refuzat participarea la studiu, Neomar Consulting a estimat valorile 
tinand cont de o serie de informatii colectate pe alte canale potrivit metodologiei 

▪ Rezultatele oferite de studiu trebuie privite ca reprezentand opinia consultantilor Neomar 
Consulting. Este posibil ca o serie de aspecte prezentate sa difere fata de realitate, datorita 
marjei de eroare specifice fiecarui studiu de piata. Per total, estimam o marja de eroare a 
studiului in ceea ce priveste dimensiunea pietei de maxim +/- 5% .  

▪ Desi Neomar Consulting SRL depune un efort deosebit in procesul de verificare a informatiilor 
oferite de respondenti, nu poate fi trasa la raspundere pentru eventuale consecinte negative 
sau pierderi cauzate de luarea anumitor decizii de catre beneficiari in baza rezultatelor acestui 
studiu. 

▪ Accesul la rezultatele finale ale studiului este limitat la nivelul companiilor participante. 

Tarife, durata si modalitati de plata 
Doar participantii la studiu pot achizitiona cercetarea realizata de Neomar Consulting in 
urmatoarele conditii: 

(valori exclusiv TVA) 

PVC 
policlorură de vinil

PEHD 
polietilenă de înaltă densitate

Teraplast SA Valrom Industrie SRL

Valplast Industrie SRL Teraplast SA

Tehno World SRL Tehno World SRL

Pipelife Romania SRL Palplast SA

PCI Trading SRL Sami Plastic S.A.

Tevo SRL Pipelife Romania SRL

Peštan Plast SRL Peštan Plast SRL

Importuri Importuri

Modul 1 - Analiza pietei tubulaturii din PVC 1600 euro

Modul 2 - Analiza pietei tubulaturii din PE 1600 euro

Studiul Complet – PVC + PE 2900 euro
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Mod de comanda si livrare: Va rugam sa completati formularul de comanda disponibil pe pagina 
urmatoare si sa ni-l transmiteti prin email in forma scanata. Dupa ce vom primi formularul de 
comanda completat, va vom transmite o factura proforma iar livrarea studiului se va realiza prin 
email in maxim 1 zi lucratoare de la confirmarea platii. 

          5



Aveti nevoie de informatii suplimentare? 
Daca ai sugestii, obiectii sau ai nevoie de clarificari sau informatii aditionale, te rugam sa ne contactezi la datele 
de contact de mai jos. Vom fi bucurosi sa luam legatura.  Telefon: +40.722.697.705 

FORMULAR DE COMANDĂ 
Firma: ______________________________________________________________________________ 

Nume si Prenume: ____________________________________________________________________ 

Funcţia _________________ Mobil:_______________  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 studiul „ Analiza pieţei de tubulatura din PVC si PEHD din 
Romania” elaborat de compania Neomar Consulting SRL in Septembrie-Octombrie 2021 in conditiile 
specificate in prezentarea studiului si pentru tariful specificat mai jos (exclusiv TVA): 

❑ Modulul 1 – Analiza pietei de tubulatura din PVC   1600 euro 
❑ Modulul 1 – Analiza pietei de tubulatura din PE   1600 euro 
❑ Modulul 1 – Analiza pietei de tubulatura din PVC si PEHD 2900 euro   

 Inteleg ca in baza acestei note de comanda compania pe care o reprezint se angajeaza sa plateasca 
companiei Neomar Consulting SRL echivalentul in RON a contravalorii studiului. 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 SRL. 

  Înţeleg 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 3 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 SRL detine toate drepturile de autor si alte drepturi similar asupra raportului studiului, 
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 nevoile interne ale companiei. Continutul 
raportului nu poate fi comunicat, transmis, publicat sau inmanat tertilor in parte sau totalitate daca nu 
exista acordul scris al Neomar Consulting SRL. 

▪ 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 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 SRL 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:__________________ 

 

          6

Va rugam trimiteţi formularul completat la  contact@neomar.ro
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