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Cui i se adreseaza acest studiu?




Marilor distribuitori de produse metalurgice
Importatorilor produselor analizate
Producatorilor produselor analizate

Ce informatii va ofera studiul?
Cercetarea realizata de Neomar Consulting va ofera o imagine de ansamblu asupra dimensiunii pietei
si tendintelor care se manifesta pe pietele cercetate. Puteti astfel sa va calculati cota de piata a
propriei companii pe segmentul de piata pe care activati si sa stabiliti obiective de crestere realiste,
bazate pe evolutia de ansamblu a pietei.

CAPITOLUL 1 - PRODUCŢIA INTERNĂ ŞI LIVRĂRILE DIN PRODUCŢIA INTERNĂ ANUL 2017
1.1. PRODUCŢIA INTERNĂ DE PRODUSE FINITE
Productie exprimata cantitativ, in tone, intervalul 2014-2017, detaliata pe:
 Produse plate
 Table şi benzi laminate la cald din oţel nealiat (în total – groase, mijlocii şi
uşoare)
 Table şi benzi laminate la rece din oţel nealiat
 Table şi benzi laminate la rece din oţel aliat
 Table şi benzi zincate
 Produse lungi laminate la cald
 Oţel beton
 Sârmă laminată la cald
 Profile, inclusiv alte produse lungi laminate la cald (rotund, pătrat etc.)
 Tevi şi conducte din oţel
 Ţevi din otel fără sudură laminate la cald
 Ţevi din otel fără sudură laminate la rece
 Ţevi sudate longitudinal cu sectiune rotundă
 Ţevi sudate elicoidal, cu sectiune rotundă
 Ţevi sudate pentru construcţii, cu secţiune pătrată / dreptunghiulară
 Alte produse cu prelucrare avansată
 Sârmă zincată
 Plase sudate
 Cabluri din oţel pentru tracţiune
 Cuie din oţel
1.2. LIVRĂRI DIRECTE ALE PRODUCATORILOR ROMÂNI PE PIAŢA INTERNA.
Sunt prezentate in mod detaliat respectand aceleasi grupe de produse de la capitolul 2.1
descris mai sus, livrarile producatorilor. Datele sunt in tone, pe intervalul 2014-2017.
Principalele capitole sunt:
 produse plate
 produse lungi laminate la cald
 ţevi şi conducte din oţel
 alte produse cu prelucrare avansată
1.3. LIVRĂRI DIRECTE LA EXPORT ALE PRODUCĂTORILOR ROMÂNI. Sunt prezentate in mod
detaliat respectand aceleasi grupe de produse de la capitolul 1.1 descris mai sus, livrarile
producatorilor. Datele sunt in tone, pe intervalul 2014-2017. Principalele capitole sunt:
 produse plate
 produse lungi laminate la cald
 ţevi şi conducte din oţel
 alte produse cu prelucrare avansată
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CAPITOLUL 2 - EXPORTURI, IMPORTURI – ANUL 2017
2.1. EXPORTURI - 2014-2017- valori exprimate cantitativ in tone, defalcate astfel


Exporturi pe grupe de produse şi sortimente – produse plate
 Laminate plate la cald din oţeluri nealiate, în foi sau rulouri (toate grosimile)
 Produse plate laminate la cald, în rulouri, pe grosimi

< 3,0 mm

3,0 – 4,75 mm

4,75 – 10,0 mm

> 10,0 mm

Alte grosimi
 Produse plate laminate la cald, nerulate (în foi)

< 3,0 mm

3,0 – 4,75 mm

4,75 – 10,0 mm

10,0 – 15,0 mm

> 15,0 mm

Alte grosimi
 Laminate plate la rece din oţeluri nealiate, în foi sau rulouri
 Produse plate laminate la rece, în rulouri

< 0,35 mm

0,35 – 0,5 mm

0,5 – 1,0 mm

> 1,0 – 3,0 mm

> 3,0 mm

Altele
 Produse plate laminate la rece, nerulate (în foi)

< 0,5 mm

0,5 – 1,0 mm

1,0 – 3,0 mm

> 3,0 mm

Altele
 Laminate plate la cald sau rece din oţeluri aliate, în foi sau rulouri
 Laminate plate acoperite (zincate)



Exporturi pe grupe de produse şi sortimente – produse lungi - defalcate astfel
 Sârmã laminatã la cald, din oţeluri nealiate
 Oţel beton, în bare şi colaci
 Profile, inclusiv alte laminate lungi din oţel nealiat (pătrat, rotund, lat etc.)
 Profile U, I sau H, cu înălţimea h < 80 mm
 Profile L, cu înălţimea h < 80 mm
 Profile T, cu înălţimea h < 80 mm
 Profile U, cu înălţimea h = 80 ÷ 220 mm
 Profile U, cu înălţimea h > 220 mm
 Profile I, cu feţe paralele (europrofile), cu înălţimea h = 80 ÷ 220 mm
 Profile I, cu feţe înclinate, cu înălţimea h = 80 ÷ 220 mm
 Profile I, cu feţe paralele (europrofile), cu înălţimea h > 220 mm
 Profile I, cu feţe înclinate, cu înălţimea h > 220 mm
 Profile H, cu înălţimea h = 80 ÷ 180 mm
 Profile H, cu înălţimea h > 180 mm
 Profile L, laminate la cald, cu înălţimea h > 80 mm
Exporturi pe grupe de produse şi sortimente – ţevi şi conducte
 Tevi fara sudura, cu secţiunea circulară
 Tevi sudate, cu secţiune circulară sau rectangulară
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2.2. IMPORTURI - 2014-2017 - valori exprimate cantitativ in tone, defalcate din punct de
vedere al tipologiei intr-un mod similar ca si in cazul exporturilor. Principalele capitole
sunt:







Importuri pe grupe de produse şi sortimente – produse plate (aceleasi defalcari ca la
exporturi)
Importuri pe grupe de produse şi sortimente – produse lungi (aceleasi defalcari ca la
exporturi)
Importuri pe grupe de produse şi sortimente – ţevi şi conducte (aceleasi defalcari ca la
exporturi)
Evoluţia trimestrială a preţutilor de import a unor sortimente de produse plate
Evoluţia trimestrială a preţurilor de import a unor sortimente de profile şi oţel beton
Evoluţia trimestrială a preţurilor de import a unor sortimente de ţevi şi conducte

CAPITOLUL 3 - CONSUM APARENT, ANUL 2017
4.1. CONSUMUL APARENT ÎN ANUL 2017
4.2. EVOLUŢIA CONSUMULUI DE PRODUSE SIDERURGICE – TOTAL ŞI PE PRINCIPALELE GRUPE DE
PRODUSE.
Important: in raport sunt disponibile, pentru evidentierea trendurilor si informatii referitoare
la evolutia pietei in 2014-2016.
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Cum puteti intra in posesia studiului?





Pret: Costul raportului complet al studiului este de 1350 euro (exclusiv TVA).
Limba de redactare: Raportul studiului este disponibil in limba romana sau engleza.
Mod de comanda: Pentru a comanda studiul te rugam sa completezi formularul de comanda
disponibil pe pagina urmatoare si sa ni-l transmiti pe fax sau pe email. Dupa ce vom primi
formularul de comanda completat, iti vom transmite o factura proforma.
Livrare: Vei primi informatiile in format PDF prin email. Termenul de livrare va fi de maxim 3
zile lucratoare de la confirmarea platii

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 „ Piaţa produselor de otel din România – 2018” elaborat de
compania Neomar Consulting SRL in Februarie-Martie 2018 in conditiile specificate in prezentarea studiului si
pentru tariful de 1350 euro (exclusiv TVA).
 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 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 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 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:__________________

Va rugam trimiteţi formularul completat la contact@neomar.ro
Ai nevoie de informatii suplimentare?
Daca
ai sugestii,
obiectii
saudin
ai Romania
nevoie de clarificari sau informatii aditionale, te rugam sa ne contactezi
la datele
Piata
produselor
din otel
Pagina
5 dinde
5 contact
de mai jos. Vom fi bucurosi sa luam legatura. Mobil: +40.722.697.705 Telefon: +40.21.313.68.18/ +40.21.313.68.15

