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 Assessment of pipelines is a complicated process that does not use 
traditional approaches to evaluation, but rather a mixture of both evaluation 
methods because each pipeline is unique in its own way, but also because its 
value is influenced by many factors. Depending on the chosen evaluation 
method involved estimating a pipeline several factors. These factors represent 
the influences the value of a pipeline from several points of view: the physical - 
chemical, technological and economical.  
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 1. Introducere 

 
 O importanță deosebită în  industria chimică, a prelucrării 

petrolului și petrochimiei trebuie acordată sistemului de transport a 
fluidelor prin ansamblul de conducte. Sistemul de conducte tehnologice 
este important atât pentru buna funcționare a instalației tehnologice 
propriu zise, cât și pentru transportul fluidelor și gazelor. În literatura de 
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specialitate sunt menționate mai multe modalități de transport al 
produselor chimice, transport  auto, transport pe calea ferată, transport 
pe apă și transport prin conducte. Transportul fluidelor și gazelor prin 
conducte este considerat cel mai perfecționat mod de transport al 
produselor chimice, petrochimice, a petrolului, dar și al gazelor 
lichefiate. Principalele avantaje ale transportului prin conducte îl 
reprezintă etanșeitatea perfectă din punct de vedere tehnic, dar și 
posibilitatea unui transport continuu (pompare neîntreruptă), dar 
prezintă și dezavantajul că sunt necesare investiții foarte mari în 
realizarea și exploatarea rețelei de transport. 

 Prin conductă tehnologică se înțelege un ansamblu de 
elemente montate pe un traseu prestabilit, care servește la transportul 
și distribuția fluidelor sau a materialelor aflate în stare fluidizată. 
Elementul principal al conductelor îl reprezintă tubulatura pe care se 
montează, în funcție de scop, diverse echipamente (piese de legătură, 
piese fasonate, armături, aparate de măsură și control etc.). 

 Există mai multe criterii de clasificare a conductelor, după 
forma geometrică, după funcția pe care o îndeplinesc etc. Cei mai mulți 
autori consideră ca fiind cel mai important criteriu de clasificare acela 
după funcția pe care o îndeplinesc și anume: (1) conducte tehnologice, 
care asigură transportul fluidelor în instalații, (2) conducte magistrale, 
folosite la transportul produselor pe distanțe mari, (3) conducte 
auxiliare, folosite la transportul utilităților, apă, gaze, abur, aer etc. 

 
2. Obiective 

  
 Pentru inginerul evaluator este important să cunoască tipologia 

acestor conducte și factorii care influențează valoarea acestor sisteme 
de transport a fluidelor, deoarece acestea sunt parte componentă a 
instalațiilor tehnologice din industria chimică și petrochimică, drept 
pentru care, din perspectiva evaluatorului, sunt două abordări  de care 
trebuie să se țină cont, evaluarea conductelor magistrale și evaluarea 
conductelor aferente instalațiilor. Fiecare dintre cele două tipuri de 
conducte au abordări diferite în metodologia specifică de evaluare 
datorită scopului transportului de fluide, respectiv gaze. Sistemele de 
conducte aferente instalațiilor sunt parte componenta a instalației, fără 
de care nu poate funcționa o instalație, drept pentru care estimarea 
valorii  acestor conducte este necesară deoarece este parte importantă 
din valoarea instalației. Deși unele metode  și tehnici de  evaluare 
consideră instalația ca un întreg, generator de venit, spre exemplu, sunt 
situații în care se cere evaluatorului să estimeze valoarea pe 
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componente, astfel încât trebuie estimata o valoare pentru sistemul de 
conducte. În cazul conductelor magistrale, cu ajutorul cărora se 
realizează transportul fluidelor pe distanțe mari, evaluatorul trebuie să 
țină cont pe lângă conducta propriu-zisă,  de sistemul de armături care 
susține conducta și de ansamblul de propulsie (pompe pentru fluide și 
compresoare pentru gaze), fără de care aceste fluide sau gaze nu se 
pot mișca în aceste conducte. 

 O altă componentă importantă o reprezintă terenul și/sau 
amplasamentul. Diferența dintre cele două noțiuni este importantă 
deoarece prin teren se înțelege un teren liber a cărui destinație nu este 
încă stabilită,  iar prin amplasament se înțelege terenul liber aferent 
proprietății pregătit pentru a susține și deservi o instalație tehnologică 
cu toate îmbunătățirile aduse acestuia, având un scop foarte bine 
definit. Dacă în cazul conductelor tehnologice, componenta teren este 
mai puțin importantă deoarece valoarea terenului contribuie la întreaga 
valoare a instalației în aceeași măsură în care contribuie la valoarea 
totală a instalației și valoarea conductelor, în cazul conductelor 
magistrale terenul este o componentă de sine stătătoare care 
contribuie la valoarea conductei magistrale.  

 La estimarea valorii unei conducte magistrale contribuie 
componenta teren, componenta armături, componenta tubulatură – 
sistem de transport cu toate piesele de legătură și sistemul de propulsie 
a fluidelor (pompe sau compresoare). 

 Scopurile pentru care se realizează rapoarte de evaluare 
pentru sistemele de conducte, pot fi diverse, dar în cele mai multe 
cazuri se fac evaluări pentru a se determina valoarea pentru vânzare 
sau achiziții, în cazul fuziunilor companiilor, în vederea garantării de 
obligațiuni bancare, în vederea ajustării valorilor contabile, pentru a se 
determina valoarea reziduală, pentru a se estima valoarea în vederea 
conversiei materialului obținut din dezafectarea unei conducte. 

 
3. Metodologie 

  
 În literatura de specialitate sunt menționate mai multe metode 

de evaluare a conductelor, dar datorită faptului că transportul prin 
conducte este un  sistem complex, influențat de foarte mulți factori, în 
estimarea valorii se folosește în general o combinație a acestor  
metode. 

 Analiza de piață utilizează informații cu privire la vânzarea de 
proprietăți comparabile. Această metodă de piață își găsește 
aplicabilitate în cazul locuințelor sau terenurilor, pentru care există 
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informații comparabile în piață, dar fiecare sistem de transport prin 
conducte este atât de diferit încât o analiză de piață pe baza vânzărilor 
comparabile este atât de diferită de la un caz la altul încât nu poate fi 
utilizată. Cu toate acestea, această metodă este utilă deoarece oferă 
evaluatorului o imagine de ansamblu cu privire la istoricul vânzărilor de 
conducte, comparabile în diferite circumstanţe şi localizări. 

 Conceptul de cea mai bună utilizare nu se poate folosi în 
evaluarea sistemelor de transport prin conducte, cu toate acestea 
analiza celei mai bune utilizări poate fi utilă atunci când se estimează 
valoarea unei conducte existente în vederea stabilirii costului de 
conversie pentru o altă utilizare. În mare parte conductele sunt utilizate 
pentru scopul pentru care au fost construite, dar pot exista situații 
particulare în care se dorește schimbarea utilizării acestora, față de 
scopul pentru care au fost construite. De asemenea există situații în 
care se dorește estimarea valorii conductei în cazul conversiei acesteia 
la material brut, în vederea recuperării valorii materialului. În acest caz 
se analizează cea mai bună utilizare a materialului brut recuperat. 

 Evaluarea pe baza venitului, este cea mai des recomandată 
metodă de evaluare în literatura de specialitate în cazul estimării valorii 
unui sistem de transport prin conducte, dacă acestea sunt generatoare 
de venit sau dacă se poate previziona un flux de numerar pe baza 
venitului generat. Această metodă ia în calcul veniturile prognozate pe 
baza volumelor de produse tranzitate prin sistemul de transport, 
precum și cheltuielile previzionate pe baza istoricului cheltuielilor. 

 Costul de înlocuire reprezintă costul pentru reconstrucția unei 
conducte cu aceleași caracteristici tehnice, în același mod și pe același 
teren la prețurile de astăzi. Este una din metodele de evaluare folosite 
în general în cazul în care se solicită evaluarea unei conducte care nu 
generează un venit la momentul evaluării și pentru care nu se poate 
aplica metoda pe baza de venit. Această metodă se aplică și în cazul 
calcului valorii unei conducte pentru înlocuirea unei părți a acesteia. 

 
 4. Factorii care influențează estimarea valorii  
 unei conducte 
  
 În funcție de metoda de evaluare aleasă în estimarea valorii 

unei conducte intervin mai mulți factori. Acești factori reprezintă 
influențele din mai multe puncte de vedere:  fizico – chimic, tehnologic  
și economic,  asupra valorii conductelor. 

 Valoarea produselor transportate este un factor important, de 
natură economică, mai ales în cazul aplicării metodei de evaluare pe 
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bază de venit, fie pe bază de multiplicatorul de venit, fie pe baza 
discounted cash flow ( DCF). 

 Eroziunea conductei este un factor de natură fizico-chimică 
care este în strânsă legătură cu vechimea conductei și se evidențiază 
mai ales în cazul evaluărilor pe bază de costuri. Aspectele legate de 
eroziune sunt larg dezbătute de inginerii evaluatori specializați în 
tehnologia chimică, fiind cercetate metode de întârziere a eroziunii, 
precum și modele matematice de calcul a acesteia. 

 Valoarea de recuperare reprezintă costul materialelor care se 
pot recupera prin dezafectarea unei conducte sau în cazul înlocuirii 
unei părți dintr-o conductă. Este un factor de natură economică de care 
trebuie să se țină cont la valorificarea conductelor uzate. 

 Produsele transportate. Un factor important îl reprezintă relația 
dintre materialul din care este confecționată conducta și produsul 
tranzitat prin conductă. Această interdependență pornește de la 
aspectele de natură fizică (nu se pot transporta prin conducte cu 
destinație de transport gaze, produse aflate în stare lichidă, atât 
datorită sistemului de propulsie – pompe sau compresoare -  dar și 
datorită diametrului, formei etc.) cât și datorită factorilor chimici 
(posibilele reacții care pot apărea între materialul din care este 
confecționată conducta și produsul transportat). 

 Potențiala cerere de transport este un factor de natură 
economică care evidențiază dacă există pe piață cerere de închiriere în 
vederea transportului de produse prin conductele magistrale,  existența 
unor contracte ferme, precum și condițiile acestor contracte. 

 Potențialii consumatori finali ai produselor transportate este un 
alt factor important de natură economică care arată dacă produsul 
transportat are piață în zona în care a fost transportat,  dacă există 
clienți care să utilizeze produsul respectiv; în cazul produselor 
petroliere existența unor contracte ferme cu clienții, care să aibă nevoie 
și să achiziționeze produsele respective. Continuitatea necesității unor 
astfel de produse.  Altfel spus este necesar ca produsul respectiv să fie 
transportat în flux continuu sau doar în anumite perioade de timp. 

 Vechimea conductei este un factor de natură tehnologică, care 
oferă informații cu privire la durata de viață reală a conductei. Este 
foarte important să se cunoască data punerii în funcțiune a conductei, 
precum și durata de funcționare a acesteia. Informațiile cu privire la 
vechimea conductei și a datei punerii în funcțiune sunt foarte 
importante în estimarea deprecierilor în cazul evaluării conductelor prin 
metoda costurilor. În general duratele de viață a conductelor se 
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stabilesc prin intermediul unor normative standardizate în funcție de 
produsul transportat. 

 În România duratele normale de funcționare ale conductelor au 
fost estimate de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale în 
colaborare cu două dintre firmele cele mai importante deținătoare de 
conducte magistrale Compet SA și Petrostar SA în cadrul unui Manual 
Metodologic privind duratele normale de funcționarea, abandonarea 
sau dezafectarea unui sistem de transport, actualizat în 2013. Acest 
manual metodologic stabilește duratele normale de funcționare pentru 
sistemele de transport al petrolului, gazelor, lichidelor industriale și a 
aerului comprimat. 

 Caracteristicile conductei este un alt factor tehnologic care 
oferă informații despre dimensiunea diametrului conductei, tipul de 
secțiune, presiunea până la care este dimensionată o conductă să 
reziste. Aceste caracteristici sunt importante să se cunoască atunci 
când trebuie înlocuită o parte a conductei sau când se estimează 
valoarea de recuperare. Cunoașterea caracteristicilor conductei ajută 
evaluatorul în estimarea deprecierilor fizice în procesul de evaluare prin 
metoda costului. 

 Protecția catodică este un factor de natură fizico-chimică care 
influențează valoarea unei conducte. Protecția anticorozivă este 
importantă deoarece pot exista în timp modificări ale condițiilor pentru 
care a fost proiectată o conducta. Coroziunea poate afecta eficiența 
întregului sistem de transport. 

 Conținutul produselor transportate este un factor de natură 
chimică, care se regăsește în estimarea valorii unei conducte în 
abordarea prin cost prin intermediul deprecierii externe, atunci când 
produsele transportate conțin urme de hidrogen sulfurat sau dioxid de 
carbon sau orice alte urme de produse care pot contamina sistemul de 
transport pompe, îmbinări etc. Costurile necesare decontaminării sunt 
mult prea mari în comparație cu veniturile obținute din utilizarea 
conductei. 

 Influența asupra mediului a produselor transportate devine o 
problemă atunci când pot să apară scurgeri și deversări de produs 
petrolier sau uleiuri. În general se previne apariția acestor posibile 
scurgeri în mediul înconjurător, dar există metode și procedee de 
decontaminare a mediului care sunt reglementate prin proceduri 
speciale. Acest risc este luat în calcul de evaluator în cadrul 
deprecierilor externe. 

 Factori geografici. Considerentele geografice influențează 
costurile de construcție a unei conducte. Acești factori  țin cont de 
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caracteristicile amplasamentului, geografia terenului, traversările peste 
râuri și canale, elevațiile necesare, sistemul de drenaje etc. Evaluatorul 
ia în calcul  acești factori în special la estimarea costurilor unei sistem 
de transport prin conducte atât la proiectarea acesteia  dar mai ales la 
estimarea costului de înlocuire. 

 Factori demografici Sistemele de transport asigura alimentarea 
cu diverse produse petroliere, gaze, abur tehnologic în special în cazul 
marilor aglomerări urbane, atât pentru consumatorii casnici  dar mai 
ales pentru consumatorii industriali din zonele metropolitane, drept 
pentru care, după unii evaluatori, valoarea acestor conducte este mai 
mare în mediul urban, decât în cel rural.  

 Factori sociali. Acești factori se referă la gradul de dezvoltare al 
zonei, existența locurilor de muncă, nivelul salariilor, inflația, nivelul 
chiriilor Factorii sociali influențează deprecierea externă în cadrul 
estimării prin metoda costurilor. 

 
5. Analiza 

  
 Analizând acești factori, se constată că în estimarea valorii unui 

sistem de transport prin conducte, aceștia nu acționează în mod 
independent, ci concomitent, drept pentru care evaluatorul trebuie să 
țină seamă de interdependența acestor factori. O parte importantă a 
acestor factori furnizează informații calitative asupra influenței pe care o 
au asupra valorii unui sistem de transport. Rolul evaluatorului este 
acela de a transpune aceste influențe calitative în informații cantitative, 
de care să țină seamă în procesul de evaluare. 

 În cadrul abordării prin costuri, transpunerea cantitativă a 
factorilor care influențează valoarea unei conducte se regăsește în 
cadrul deprecierilor (fizică, funcțională și externă). Dar, atât timp cât 
anumiți factori, precum cei sociali, geografici, chimici nu  se regăsesc în 
cele trei tipuri de deprecieri stabilite de metodă, evaluatorii au libertatea 
să introducă și alte tipuri de deprecieri pe care să le definească, să le 
găsească o expresie matematică și să explice modul de influențare  
asupra valorii. 

 În cazul abordărilor prin venit, misiunea evaluatorului este mult 
mai complicată deoarece influența acestor factori se cuantifică în rata 
de capitalizare sau actualizare, în funcție de metodă. De aceea se 
recomandă evaluatorilor să estimeze ratele de capitalizare sau 
actualizare în funcție de factorii specifici ai fiecărei misiuni de evaluare. 

 Fața de factorii enumerați anterior, în anumite condiții specifice 
pot să existe și alții care să influențeze la nivel local valoarea unui 
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sistem de  transport prin conducte. Evaluatorul, în cadrul procesului de 
evaluare, are misiunea de a identifica și a transpune în modele 
matematice acești factori, precum și de a explica modul în care 
influențează valoarea. 

 
6. Concluzii 

 ■ Evaluarea sistemelor de transport prin conducte este un 
procedeu complicat care nu folosește abordările clasice în evaluare, ci 
mai degrabă o mixtura a metodelor de evaluare, atât datorită faptului că 
fiecare conductă este unică în felul ei, dar și pentru că valoarea 
acesteia este influențată de o multitudine de factori.  

 ■ În general evaluatorul își exprimă o opinie asupra valorii pe 
baza datelor disponibile și a informațiilor de piață obținute în cadrul 
analizei de piață, dar în cazul evaluării conductelor trebuie să se țină 
seamă și de informațiile pe care le poate oferi vânzătorul sau 
potențialul cumpărător. 

 ■ Procesul de evaluare a conductelor tehnologice este foarte 
atent și laborios studiat de Institutul pentru evaluarea conductelor din 
Houston, Statele Unite ale Americii. Deși în Europa există  necesitatea 
acestor evaluări de sisteme de transport prin conducte, procesul de 
evaluare este studiat, dar nu în aceeași măsură ca la institutul din USA. 
 ■ În România evaluările de conducte se fac în general în 
scopul vânzărilor sau casării lor, dar de acest procedeu nu se ocupă 
întotdeauna evaluatorii specializați. 
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