
       

 

 
 

 

  
 

 
Statistica vamală a României 

- date generale - 

 
 
Statistica românească înregistrează o creștere semnificativă a exporturilor generale 

către SUA la sfârșitul anului 2021, respective de 52,3% comparativ cu 2020 (i.e. 1,851 
miliarde dolari față de 1,215 miliarde dolari în 2020 și record al relației bilaterale) și cu o 
creștere de 26,3% comparativ cu 2019, când totalul acestora a fost de 1,465 miliarde dolari; 
în același timp, importurile din SUA s-au cifrat la 1,103 miliarde dolari (al 2-lea nivel 
record al relației comerciale bilaterale la acest indicator) față de 1,024 miliarde dolari, 
înregistrând o creștere de 7,6% față de 2020 și una de 22,0% comparativ cu 2019). Totalul 
schimburilor comerciale, de 2,954 miliarde dolari, a fost mai ridicat cu 31,9% comparativ 
cu sfârșitul anului 2020 și mai mare cu 24,7% față de 2019. 

 

Pe primele 6 luni ale anului în curs, dinamica schimburilor comerciale româno-
americane a continuat să fie pozitivă, înregistrând o creștere de 15,0% și un total de 1,761 
miliarde dolari, exporturile accelerând la 1,213 miliarde dolari (creștere de 32,4%), în 
timp ce importurile au consemnat o scădere de 10,9%, până la nivelul de 548 milioane 
dolari. Excedentul comercial a continuat să fie favorabil țării noastre, fiind de 665 
miliarde dolari, aceste fiind cu 54,8% superior celui înregistrat pe primele 6 luni ale anului 
2021.  

  
 Conform datelor din statistica vamală românească, evoluţia schimburilor comerciale 
bilaterale, în perioada 2018-2021 și pe primele 6 luni ale anului curent, este prezentată 
succint în tabelul de mai jos: 
 
                                     - milioane dolari -  

 222 000 111 888       222 000 111 999       222 000 222 000       222 000 222 111    222 000 222 222       

((( 666    lll uuu nnn iii )))    

TTT OOO TTT AAA LLL    2.629 2.369 2.239 2.954 1.761 

EEE xxx ppp ooo rrr ttt    1.570 1.465 1.215 1.851 1.213 

III mmm ppp ooo rrr ttt    1.060 904 1.025 1.103 548 

SSS ooo lll ddd    +510 +561 +190 +748 +665 
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Statistica vamală americană 
- date generale - 

 

 
 

Statistica americană înregistrează (de asemenea) o creștere semnificativă a 
exporturilor românești generale către SUA în 2021, de 36,9% comparativ cu 2020 (respectiv 
2,920 miliarde dolari față de 2,133 miliarde dolari în 2020 – acest nivel reprezentând 
totodată un record al acestui indicator pe relația bilaterală) și o creștere de 22,5% 
comparativ cu 2019, când totalul acestora a fost de 2,384 miliarde dolari; în același timp, 
importurile țării noastre din SUA s-au cifrat la 1,415 miliarde dolari, față de 914,0 
milioane dolari, înregistrând de asemenea o creștere, chiar mai abruptă, de 54,7% față de 
2020 (consemnând un record al acestui indicator la nivel bilateral) și de 50,1% comparativ 
cu 2019). Totalul schimburilor comerciale a depășit astfel pragul “psihologic” de 4 miliarde 
dolari, ajungând la 4,335 miliarde dolari, fiind astfel cu 42,2% superior celui înregistrat la 
sfârșitul anului 2020 și cu 34,3% peste cel consemnat în 2019. 

Pe primele 6 luni ale anului în curs, dinamica schimburilor comerciale româno-
americane a continuat să fie pozitivă, înregistrând o creștere de 6,6% și un total de 2,247 
miliarde dolari, exporturile accelerând la 2,022 miliarde dolari (creștere de 18,4%), în 
timp ce importurile au consemnat o scădere de 30,6%, până la nivelul de 537 milioane 
dolari. Excedentul comercial a continuat să fie favorabil țării noastre, fiind de 1,173 
miliarde dolari, aceste fiind cu 52,8% superior celui înregistrat pe primele 6 luni ale anului 
2021. Pe baza datelor statistice preliminare anunțate sunt create, astfel, premizele 
înregistrării unui nou record al schimburilor comerciale generale bilaterale, respectiv de 
4,5 miliarde dolari. 

 Conform datelor din statistica vamală americană, evoluţia schimburilor comerciale 
bilaterale, în perioada 2018-2021 și pe primele 6 luni ale anului curent, este prezentată 
succint în tabelul de mai jos:  

                                              - milioane dolari 
-  

 222 000 111 888    222 000 111 999       222 000 222 000       222 000 222 111    222 000 222 222       

((( 666    lll uuu nnn iii )))    

TTT OOO TTT AAA LLL    3.698 3.326 3.047 4.335 2.247 

EEE xxx ppp ooo rrr ttt    2.590 2.384 2.133 2.920 1.710 

III mmm ppp ooo rrr ttt    1.108 942 914 1.415 537 

SSS ooo lll ddd    +1.482 +1.442 +1.219 +1.505 +1.173 
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Diferenţele dintre cele două statistici vamale au – în opinia noastră - trei cauze 
principale: 

a) diferenţele metodologice de înregistrare a schimburilor comerciale (exporturile 
FOB alevRomâniei sunt comparate cu importurile CIF ale SUA); 

b) diferenţele temporale de efectuare a înregistrărilor (de la momentul înregistrării 
declaraţiei vamale de export în statistica exportatorului şi cel al înregistrării declaraţiei 
vamale de import in statistica importatorului, care funcţie de natura mărfii, pot fi între 
câteva zile şi câteva săptămâni); 

c) tranzitarea mărfurilor în ambele direcţii, prin terţe ţări, ceea ce face ca fiecare 
dintre cele două statistici să nu ia în considerare la export mărfurile care pleacă, iniţial, 
spre o altă ţară (de regulă din interiorul UE).  

 Tranzitarea exporturilor româneşti prin ţări terţe se datorează unor factori atât 

subiectivi, cât şi obiectivi, între care putem enumera: 

• capacitatea financiară redusă a exportatorilor români de a absorbi costurile şi 
perioada de recuperare a acestora pentru exportul pe piaţa SUA (de la data 
intrării în fabricaţie şi până la sosirea la consumatorul american), perioadă 
care poate fi şi de peste 2 luni1, preferându-se vânzarea, în condiţii ex-works 
sau FOB, unor intermediari; 

• strategii de evitare, reducere sau amânare la plată a taxelor, accizelor şi 
impozitelor datorate de către firmele importatoare;  

• folosirea la import, ca intermediari, a sucursalelor din Europa sau din alte zone 
(off shore), beneficiind astfel de amânarea plăţii impozitului pe profit (până la 
repatrierea acestuia); 

• declararea unei valori mai mici în vamă decât cea reală (principiul “primei 
vânzări”, prin care importatorul declară ca valoare în vamă prețul cu care 
marfa a fost preluată de la producătorul din țara de origine); 

• declararea şi impozitarea profitului în ţări terţe, care au taxe şi impozite mai 
reduse (decât SUA) sau cu care SUA au convenţii de evitarea dublei impuneri 
mai avantajoase. 

 
1 În actualele condiții speciale, marcate de evenimentele tragice din Ucraina și de criza sectorului de 
transport maritim internațional (lipsa unor rute maritime directe și fiabile) 
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Comerțul american cu medicamente 
 
SUA reprezintă, şi din punctul de vedere al importurilor de produse farmaceutice, o 

piaţă imensă, volumul importurilor de articole de la capitolul 30 al tarifului vamal cifrându-
se, în 2021, la 148,62 miliarde dolari, iar pe primele 7 luni ale anului curent (ultimele date 
statistice valabile la care ne raportăm) de 92,4 miliarde dolari, ceea ce reprezintă o 
creștere de 10,3% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut. Importurile 
americane de la Capitolul 29 (parțial, pentru că luăm în considerație doar pozițiile tarifare 
2936, 2937 și 2941, la care țara noastră a înregistrat livrări pe piața SUA) au fost de 8,2 
miliarde dolari în 2021 și de 6,52 miliarde dolari pe primele 7 luni ale anului curent (i.e. o 
creștere de 32,3% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut). 

 

Nu mai puțin de 112 de țări și teritorii au înregistrat exporturi la Capitolul 30 pe 
piața americană, însă doar 64 dintre ele au avut niveluri ale livrărilor de peste 1 milion 
de dolari (la nivelul anului de referință din materialul de față, respectiv 2021)2. 

 
Principalii 10 exportatori pe piața SUA de produse farmaceutice, din cadrul 

Capitolului 30 (principalul Capitol analizat în materialul de față) au fost, la sfârșitul anului 
20213:  

 

- Irlanda, cu 28,7 miliarde dolari (19,3% din total importuri),  

- Germania, cu 22,0 miliarde dolari (14,8% din total importuri),  

- Elveția, cu 21,0 miliarde dolari (14,1% din total importuri),  

- India, cu 8,9 miliarde dolari (5,9% din total importuri),  

- Belgia, cu 7,1 miliarde dolari (4,8% din total importuri),  

- Danemarca, cu 6,7 miliarde dolari (4,5% din total importuri),  

- Marea Britanie, cu 6,0 miliarde dolari (4,0% din total importuri),  

- Japonia, cu 5,9 miliarde dolari (4,0% din total importuri), 

- Singapore, cu 5,7 miliarde dolari (3,8% din total importuri) și  

- Italia, cu 5,7 miliard dolari (3,8% din total importuri). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 în cazul celor 3 poziții tarifare ale Capitolului 29 au fost 81 de state exportatoare pe piața americană în 
2021, 40 având niveluri ale exporturilor de peste 1 milion dolari 
3 pentru Capitolul 29 (cele 3 poziții tarifare, 2936, 2937 și, respectiv, 2941) principalii exportatori au fost 
Irlanda (45,0% cotă de piață), China (15,6%), Singapore (11,8%), Italia (5,7%), Franța (3,8%), Elveția (2,7%), 
Danemarca (2,5%), Marea Britanie (2,5%), Argentina (2,2%) și India (1,5%); România, cu o cotă de piață de 
0,02% se află pe locul 35 în topul furnizorilor străini în SUA 
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Merită menționat că acești principali 10 exportatori dețin nu mai puțin de 79,5% din 
piața americană (sau 76,% pe primele 7 luni ale anului current)4, așa cum se poate observa 
și din graficele de mai jos5: 

  

 

 

 

 

 
 

 
4 ulterior demarării acestei analize, au fost date publicității și datele statistice privind schimburile comerciale 
la 7 luni, care prezintă o imagine mult mai clară asupra evoluției (dinamicii) livrărilor producătorilor români 
de medicamente pe piața SUA, comparativ cu cele ale unora dintre statele vecine României 
5 România deține o cotă de doar 0,02% din importurile americane de produse farmaceutice pe anul 2021 
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Scurtă analiză comparativă a exporturilor românești  
de produse farmaceutice (date statistice americane pentru Capitolul 

30, parțial și pentru Capitolul 296) 

 

În continuare vom face o scurtă analiză a evoluției exporturilor românești de produse 
farmaceutice pe piața americană, la finele anului 2021 și pe primul semestru al anului 2022 
(detaliat, la 10 cifre, la nivel de produse), respectiv la 7 luni 2022 (pentru comparația cu 
statele UE vecine, precum și la nivel mondial), pentru Capitolul 30 din Tarful Vamal 
Armonizat, parțial7 și pentru cele 3 subpoziții tarifare din cadrul Capitolului 29, care pot fi 
asimilate unor produse farma și la care sunt înregistrate exporturi pe piața SUA8. 

La Capitolul 30 (Produse farmaceutice) au fost înregistrate la finele anului 2021 
importuri în SUA în cuantum de peste 29,458 milioane dolari, cu acest nivel de exporturi 
țara noastră fiind pe locul 379 în topul furnizorilor străini pentru piața americană, având o 
cotă de 0,02% din aceasta. Uniunea Europeană este principalul partener al SUA din acest 
punct de vedere, Irlanda deținând la finele anului 2021 o cotă de peste 19% din această 
piață, înantea țării noastre fiind și alte state UE, precum Ungaria (0,84% din importurile 
americane), Slovenia (0,41%), Croația (0,18%), Cehia (0,15%), Lituania (0,03%) sau Polonia 
(0,02%). 

Pe primele 7 luni ale anului curent, exporturile românești din cadrul Capitolului 30 
au performat deosebit de bine comparativ cu alte state vecine, astfel încât totalul livrărilor 
a fost de peste 76,1 milioane dolari (la un total de 92,4 miliarde dolari importuri 
americane), i.e. o creștere de peste 3 ori față de perioada similară a anului trecut și 
permițând țării noastre să ajungă la o cotă de piață de 0,08%, depășind state precum 
Polonia (0,05%) sau Lituania (0,03%) și “apropiindu-ne”de cota de piață a Croației (0,17%, 
cotă în scădere). 

  
Pentru cele 3 subpoziții tarifare ale Capitolului 29 (respectiv 2936, 2937 și 2941) au 

fost înregistrate la sfârșitul anului 2021 importuri în SUA de 8,211 miliarde dolari, țara 
noastră situându-se pe locul 35 în clasamentul furnizorilor de pe piață și o cotă de 
asemenea de 0,02% din aceasta. Uniunea Europeană reprezintă și în acest caz principalul 
partener comercial, Irlanda contribuind cu o cotă de nu mai puțin de 45% din totalul 
importurilor, fiind urmată de China cu 15,6% și Singapore cu 11,8%. În regiunea geografică a 
țării noastre, Ungaria contribuie cu cele mai multe exporturi (0,26% cotă de piață), urmată 
de Bulgaria (0,25%), Croația (0,24%), Cehia (0,04%), Slovacia (0,03%) și Grecia (0,02%). 

 
Pe primele 7 luni ale anului curent, exporturile românești din cadrul Capitolului 29 

(cele 3 subpoziții doar!) au performat de asemenea deosebit de bine, comparativ cu alte 
state vecine, astfel încât totalul livrărilor a fost de peste 3,09 milioane dolari (la un total 
de 6,526 miliarde dolari importuri americane), i.e. o creștere de peste 2,5 ori față de 
perioada similară a anului trecut și ajungând la o cotă de piață de 0,05%, depășind astfel 
state precum Cehia (0,05%), Slovacia (0,03%), Polonia (0,02%) sau Grecia. 

 

 
6 mini-analiză realizată de BPCE Washington/Răzvan Dumitrescu, ministru consilier, prin utilizarea și 
compilarea unor surse publice de informare (www. https://dataweb.usitc.gov/); informațiile prezentate au 
un caracter general: deși încercăm să furnizăm informații corecte și de actualitate, nu există nicio garanție că 
aceste informații vor fi relevante la data la care sunt primite sau vor continua să rămână de actualitate; orice 
demers ulterior nu trebuie să se bazeze doar pe aceste informații, fără o reverificare prealabilă a lor și o 
atentă analiză a circumstanțelor specifice 
7 Anexele 1 și 2 
8 Anexele 3 și 4 
9 din 112 de țări care livrează pe piața SUA 

https://dataweb.usitc.gov/scripts/cy_m3_run.asp?Fl=x&Phase=HTS2&cc=4850&cn=Romania
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Capitolul 30 din tarifar vamal armonizat cuprinde pozițiile de la 3001 la 3006, 
respectiv:10 

 

 3001 

 

Glande și alte organe pentru utilizări organoterapeutice, uscate, chiar 
pulverizate; extracte pentru utilizări organoterapeutice de glande sau de 
alte organe sau din secrețiile acestora; heparină și sărurile acesteia; alte 
substanțe de origine umană sau animală preparate pentru utilizări 
terapeutice sau profilactice, nedenumite și necuprinse în altă parte 

 

 3002 

 

Sânge uman; sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, 
profilactice sau de diagnosticare; antiseruri, alte fracțiuni ale sângelui, 
produse imunologice, chiar modificate sau obținute pe cale biotehnologică; 
vaccinuri, toxine, culturi de microorganisme (excluzând drojdiile) și 
produse similare; culturi celulare, chiar modificate  

 

 3003 

 

Medicamente (cu excepția produselor de la pozițiile 3002, 3005 sau 3006), 
constituite din produse amestecate între ele, preparate pentru utilizări 
terapeutice sau profilactice, dar neprezentate sub formă de doze, nici 
condiționate pentru vânzarea cu amănuntul  

 

 3004 

 

Medicamente (cu excepția produselor de la pozițiile 3002, 3005 sau 3006) 
constituite din produse amestecate sau neamestecate, preparate în scopuri 
terapeutice sau profilactice, prezentate sub formă de doze (inclusiv cele 
care se administrează transdermic) sau condiționate pentru vânzarea cu 
amănuntul  

 

 3005 

 

Vată, tifoane, feșe și articole similare (de exemplu, pansamente, plasturi 
adezivi, cataplasme) impregnate sau acoperite cu substanțe farmaceutice 
sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul în scopuri medicale, 
chirurgicale, stomatologice sau veterinare  

 

 3006  Preparate și articole farmaceutice menționate  
 

 

În ceea ce privește Capitolul 29, cele 3 poziții tarifare la care au fost consemnate 
exporturi românești în perioada de timp analizată în prezentul material, au fost: 

 2936 
 
Provitamine și vitamine, naturale sau obținute prin sinteză (inclusiv 
concentratele naturale), precum și derivații lor utilizați în principal ca 
vitamine, amestecați sau nu între ei, chiar în diferite soluții 

 

 2937 
 
Hormoni, prostaglandine, tromboxani și leucotriene, naturali sau reproduși 
prin sinteză; derivații și analogii lor structurali, inclusiv polipeptidele cu 
catena modificată, utilizați în principal ca hormoni  

 

 2941  Antibiotice 
 

 

 

 
10 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?MeasText=&logoPath=europa%2fecl
%2fimages%2flogo&Lang=ro&StartPub=&Taric=30&Area=&GoodsText=&LangDescr=&MinCharFts=3&OrderNum=
&MeasType=&europaPath=europa&Expand=true&SimDate=20220927&EndPub=&Level=&Regulation=&LastSelect
edCode= 
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Detaliind la 10 cifre tarifare, putem menționa următoarele aspecte (în Anexa 5 sunt 
prezentate, în mod centralizat, aceste exporturi): 

 
3004.90.9215 -  Medicamente antineoplastice și imunosupresive, ambalate în 

doze măsurate 
 
Această subgrupă reprezintă aproximativ jumătate din totalul exporturilor românești 

din cadrul Capitolului 30 (la acestea am adăugat, pentru o mai facilă analiză, și cele 3 
subgrupe tarifare din cadrul Capitolului 29, însă ne vom referi în continuare ca fiind livrări 
totale aferente Capitolului 30), i.e. 47,7% (și cca 1,8% din totalul exporturilor românești, 
per ansamblu), având înregistrate livrări de cca 13,0 milioane dolari la finele anului 2021 și 
nu mai puțin de 31,2 milioane dolari pe primul semestru al acestui an (sau o creștere de 
aproape 3,5 ori comparativ cu perioada similară a anului trecut. Taxele vamale aplicate 
produselor românești importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 

 

 
 

3004.90.9215 -  Medicamente antineoplastice și imunosupresive, ambalate în 
doze măsurate 

 
Această subgrupă reprezintă peste un sfert din totalul exporturilor românești din 

cadrul Capitolului 30, i.e. 25,7% (și cca 0,9% din totalul exporturilor românești, per 
ansamblu), având înregistrate livrări de cca 16,8 milioane dolari pe primul semestru al 
acestui an (și neavând consemnate niciun fel de livrări în cursul anului trecut). Taxele 
vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt zero la această subgrupă 
tarifară. 
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3004.90.9291 -  Medicamente constituite din produse mixte și neamestecate 
 

Această subgrupă reprezintă 4,5% din totalul exporturilor românești din cadrul 
Capitolului 30 (și cca 0,1% din totalul exporturilor românești, per ansamblu), având 
înregistrate livrări de cca 2,9 milioane dolari pe primul semestru al acestui an (și neavând 
niciun fel de livrări în cursul anului trecut). Taxele vamale aplicate produselor românești 
importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 
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3004.90.9240 -  Medicamente care afectează sistemul nervos central 
 

Această subgrupă reprezintă 4,1% din totalul exporturilor românești din cadrul 
Capitolului 30 (și cca 0,1% din totalul exporturilor românești, per ansamblu), având 
înregistrate livrări de cca 2,7 milioane dolari pe primul semestru al acestui an (și neavând 
înregistrate niciun fel de livrări în cursul anului trecut). Taxele vamale aplicate produselor 
românești importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 

 

 
 
3004.90.9260 -  Medicamente care afectează sistemul digestiv 

 
Această subgrupă reprezintă 4,0% din totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 30 (și cca 0,1% din totalul exporturilor românești, per ansamblu), având 
înregistrate livrări de cca 2,6 milioane dolari pe primul semestru al acestui an (și 
înregistrând o scădere a acestora cu 6,6% comparativ cu perioada similară anului trecut). 
Taxele vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt zero la această 
subgrupă tarifară. 
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2941.90.5000 -  Alte antibiotice (cu excepția celor naturale, aromatice sau 
modificate) 

 
Această subgrupă reprezintă 3,9% din totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 30 (și cca 0,1% din totalul exporturilor românești, per ansamblu), având 
înregistrate livrări de cca 2,6 milioane dolari pe primul semestru al acestui an (și 
înregistrând o creștere exponențială de peste 21 de ori comparativ cu perioada similară 
anului trecut; la finele anului trecut, exporturile românești în cadrul acestei subgrupe 
tarifare au atins nivelul de 1,4 milioane dolari). Taxele vamale aplicate produselor 
românești importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 

 

 
 

3004.10.1020 -  Săruri de penicilină, nu de utilizare veterinară 
 

Această subgrupă reprezintă 2,0% din totalul exporturilor românești din cadrul 
Capitolului 30 (și cca 0,07% din totalul exporturilor românești, per ansamblu), având 
înregistrate livrări de cca 1,3 milioane dolari pe primul semestru al acestui an (și 
înregistrând o creștere exponențială de peste 6 de ori comparativ cu perioada similară 
anului trecut; la finele anului trecut, exporturile românești în cadrul acestei subgrupe 
tarifare au atins nivelul de 410 mii dolari). Taxele vamale aplicate produselor românești 
importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 
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3004.90.9211 -  Antiprotozoale, cu anumite excepții 
 

Această subgrupă reprezintă 1,3% din totalul exporturilor românești din cadrul 
Capitolului 30 (și cca 0,05% din totalul exporturilor românești, per ansamblu), având 
înregistrate livrări de cca 905 mii dolari pe primul semestru al acestui an (și neavând 
consemnate niciun fel de livrări în cursul anului trecut). Taxele vamale aplicate produselor 
românești importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 

 

 
 
3004.10.1045 -  Antibiotice combinate cu penicilina G 

 
Această subgrupă reprezintă 1,2% din totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 30 (ponderea subgrupei este de sub 0,04% în total exporturi generale, astfel 
încât de la aceasta nu mai precizăm nivelul ponderii corespunzătoare), având înregistrate 
livrări de cca 796 mii dolari pe primul semestru al acestui an (și neavând înregistrate niciun 
fel de livrări în cursul anului trecut). Taxele vamale aplicate produselor românești 
importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 
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3004.10.5045 -  Antibiotice combinate care conțin peniciline sau derivați din 
acestea 

 
Această subgrupă reprezintă 0,9% din totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 30, având înregistrate livrări de cca 622 mii dolari pe primul semestru al acestui 
an (i.e. o creștere de 138% comparativ cu perioada similară a anului trecut, la finele căruia 
nivelul total al livrărilor subgrupei a fost de 1,4 milioane dolari). Taxele vamale aplicate 
produselor românești importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 

 

 
 

3003.10.0000 -  Medicamente (cu excepția celor de la pozițiile 3002, 3005 sau 
3006), care conțin peniciline sau derivate ale acestora 

 
Această subgrupă reprezintă 0,8% din totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 30, având înregistrate livrări de cca 549 mii dolari pe primul semestru al acestui 
an (și neavând înregistrate niciun fel de livrări în cursul anului trecut). Taxele vamale 
aplicate produselor românești importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 
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3004.20.0060 -  Medicamente care conțin alte antibiotice 
 

Această subgrupă reprezintă 0,7% din totalul exporturilor românești din cadrul 
Capitolului 30, având înregistrate livrări de cca 494 mii dolari pe primul semestru al acestui 
an (i.e. o scădere de 70,1% comparativ cu perioada similară a anului trecut, la finele căruia 
nivelul total al livrărilor subgrupei a fost de 2,0 milioane dolari). Taxele vamale aplicate 
produselor românești importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 

 

 
 

3004.10.5060 -  Antibiotice combinate 
 

Această subgrupă reprezintă 0,6% din totalul exporturilor românești din cadrul 
Capitolului 30, având înregistrate livrări de cca 391 mii dolari pe primul semestru al acestui 
an (i.e. o creștere de 30,6% comparativ cu perioada similară a anului trecut, la finele căruia 
nivelul total al livrărilor subgrupei a fost de 423 mii dolari). Taxele vamale aplicate 
produselor românești importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 
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3004.10.5010 -  Medicamente care conțin peniciline sau derivate ale acestora (cu 
excepția sărurilor penicilinei G), pentru uz veterinar 

 
Această subgrupă reprezintă 0,6% din totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 30, având înregistrate livrări de cca 389 mii dolari pe primul semestru al acestui 
an (dar fără livrări în cursul anului trecut). Taxele vamale aplicate produselor românești 
importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 

 

 
 

3004.49.0070 -  Alte medicamente care conțin alcaloizi sau derivate ale lor, dar 
nu conțin hormoni 

 
Această subgrupă reprezintă 0,4% din totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 30, având înregistrate livrări de cca 292 mii dolari pe primul semestru al acestui 
an (i.e. o scădere de 28% comparativ cu perioada similară a anului trecut, la finele căruia 
nivelul total al livrărilor subgrupei a fost de 633 mii dolari). Taxele vamale aplicate 
produselor românești importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 
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3004.50.4000 -  Alte vitamine sintetizate din compuși organici industriali 
aromatici sau modificați 

 
Această subgrupă reprezintă 0,2% din totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 30, având înregistrate livrări de cca 164 mii dolari pe primul semestru al acestui 
an (dar fără livrări în cursul anului trecut). Taxele vamale aplicate produselor românești 
importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 

 

 
 

3004.90.9209 -  Antifungice amestecate sau nu, cu excepția celor de la pozițiile 
3002, 3005 sau 3006 

 
Această subgrupă reprezintă, de asemenea, 0,2% din totalul exporturilor românești 

din cadrul Capitolului 30, având înregistrate livrări de cca 148 mii dolari pe primul semestru 
al acestui an (și tot fără a înregistra livrări în cursul anului trecut). Taxele vamale aplicate 
produselor românești importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 
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3002.90.5220 -  Preparate antialergenice 
 
Această subgrupă reprezintă 0,1% din totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 30, având înregistrate livrări de cca 107 mii dolari pe primul semestru al acestui 
an (și tot fără a înregistra livrări în cursul anului trecut). Taxele vamale aplicate produselor 
românești importate în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 
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În afara subgrupelor prezentate anterior, au mai fost realizate exporturi (pe primul 
semestru al acestui an) la: 

  

• 2941.90.1050 (Antibiotice naturale, 85 mii dolari),  

• 2936.90.0150 (Altele, inclusiv concentratele naturale, 77 mii dolari), 

• 3006.40.0000 (Cimenturi dentare și alte produse pentru obturații dentare, 47 
mii dolari),  

• 2941.90.1010 (Antibiotice aminoglicozide, 24 mii dolari),  

• 3004.90.9285 (Medicamente care afectează în principal ochii, urechile sau 
sistemul respirator, 8,5 mii dolari),  

• 3004.90.9220 (Medicamente cardiovasculare, 5 mii dolari),  

• 2936.21.0000 (Vitamine și derivate, 3,2 mii dolari) și  

• 3002.12.0090 (Antiseruri și alte fracțiuni ale sângelui, 2,5 mii dolari). 
 
Merită menționat că față de anul trecut, când au fost realizate unele exporturi 

semnificative, pe primele 6 luni ale anului în curs nu au fost – încă – înregistrate livrări ale 
furnizorilor români la subgrupe precum:  

 

• 3004.90.9290 (Medicamente constituite din produse mixte, neamestecate, 5,3 
milioane dolari exporturi în 2021 și 1,9 milioane dolari pe primul semestru din 
2021) sau  

• 3004.90.9203 (Medicamente de utilizare veterinară, 1,0 milion dolari exporturi în 
2021 și 137 mii dolari exporturi pe primul semestru 2021). 

 
La nivel de 4 cifre, se observă că grupa 3004 - Medicamente (cu excepția produselor 

de la pozițiile 3002, 3005 sau 3006) prezentate sub formă de doze reprezintă 68,9% din 
totalul exporturilor românești pe piața americană în prima jumătate a anului 2022, urmată 
de grupa 3002 - Sânge uman; sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, 
profilactice sau de diagnosticare (25,9%), 2900 – Antibiotice (4,2%), 3003 - Medicamente (cu 
excepția produselor de la pozițiile 3002, 3005 sau 3006) neprezentate sub formă de doze 
(0,8%) și 3006 - Preparate și articole farmaceutice diverse (0,07%). 
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Este de remarcat faptul că, în comparație cu finele anului trecut, a fost înregistrată 
o diversificare a exporturilor României pe piața SUA, la nivel de 4 cifre; astfel, anul trecut 
au fost consemnate următoarele niveluri ale livrărilor generale ale grupelor de 
medicamente, respectiv: 3004 - Medicamente (cu excepția produselor de la pozițiile 3002, 
3005 sau 3006) cu 93,8% din totalul exporturilor românești pe piața americană, urmată de 
grupa 2900 – Antibiotice (5,6%), grupa 3006 - Preparate și articole farmaceutice diverse 
(0,2%) și grupa 3002 - Sânge uman; sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, 
profilactice sau de diagnosticare (0,1%). 

 
Și, de asemenea, pentru că în materialul de față am alternat (pe alocuri) comparații 

în ceea ce privește dinamica livrărilor pe primul semestru 2022, dar și la 7 luni 2022, merită 
menționat că nivelul exporturilor românești pe primele 7 luni, comparativ cu primele 6 luni 
ale anului în curs, a înregistrat o creștere semnificativă de nu mai puțin de 21,2%. 
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Deși nu ne-am propus să analizăm în detaliu și structura importurilor românești de 

produse farmaceutice din SUA (inclusiv antibioticele, încadrate la poziția tarifară 2900), 
putem menționa că pe primele șase luni ale acestui an acestea au fost de 7,579 milioane 
dolari, reprezentând o scădere de 2,6% comparativ cu perioada similară a anului trecut.  

 
La finele lui 2021 importurile românești din SUA (la Capitolul 30 și, parțial, 29) s-au 

cifrat la 16,544 milioane dolari (după statistica vămii americane) sau 1,48% din totalul 
acestora. 

 
Grupa tarifară 3004 - Medicamente (cu excepția produselor de la pozițiile 3002, 

3005  sau 3006) prezentate sub formă de doze a reprezentat 77,3% din totalul importurilor 
Capitolului, dar a înregistrat o scădere de 14,2% față de semestrul I 2021, urmată de grupa 
3002 - Sânge uman; sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, profilactice sau de 
diagnosticare cu 17,7%, grupa 3005 - Vată, tifoane, feșe și articole similare cu 4,0%, grupa 
2900 – Antibiotice cu 0,7% și grupa 3003 - Medicamente (cu excepția produselor de la 
pozițiile 3002, 3005 sau 3006) neprezentate sub formă de doze cu 0,2%. 
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Considerente privind anumite dificultăţi în derularea şi dezvoltarea 

exporturilor românești de produse farmaceutice 

 

➢ Medicamentele (produsele farmaceutice), destinate destinate pieței nord-americane se 
confruntă cu dificultatea, inițială, obținerii certificării din partea organismului regulator 
în domeniu (al medicamentelor, în general), respectiv FDA (Food and Drug 
Administration), pentru care procesul poate fi un impediment în derularea unor 
exporturi imediate pe piață (acest lucru nu împiedică însă semnarea unor precontracte 
între furnizorii români și importatorii locali). Piața SUA este recunoscută, dealtfel, ca 
fiind extrem de exigentă în privința importurilor unor produse de calitate, care fac 
obiectul utilizării în domeniul sănătății. 

➢ Se remarcă creşterea într-o proporţie fără precedent a comerţului indirect (prin re-
exporturi) în detrimentul comerţului direct, aspect uşor de sesizat la o analiză atentă a 
statisticilor oficiale de export-import ale celor două ţări. În prezent, ponderea 
operaţiunilor de re-export a unor mărfuri româneşti în SUA poate fi estimată la cel puțin 
80% din nivelul real al schimburilor comerciale totale (generale), practic diferența 
(medie) dintre cifrele furnizate de Autoritatea Vamală din România și cea americană 
(cca 14,0 milioane dolari exporturi dpdv al Vămii românești, respectiv 76,1 milioane 
dolari dpdv al Vămii americane). Rămâne de analizat impactul reorientării exporturilor 
principalilor doi producători români de medicamente (Antibiotice Iași și Terapia Cluj) de 
pe piața Rusiei (care era o piață deosebit de mare pentru aceștia) către piețele vest-
europene, asiatice și cea nord-americană (SUA, Canada). Comerțul cu amănuntul de 
medicamente în Statele Unite este un aspect foarte important pentru economia țării. 

➢ Produsele analizate în materialul de față beneficiază de taxe vamale cuprinse, în 
general, între zero și 6,4% la exportul pe piața din SUA (dar cvasi-totalitatea 
exporturilor românești nu sunt supuse unor taxe vamale de import), astfel că – cel puțin 
din acest punct de vedere – nu s-ar putea pune problema unor demersuri speciale pentru 
facilitarea acestui acces (din punct de vedere al barierelor tarifare). 

➢ Merită menționat că țara noastră, din păcate, nu este mai performantă nici față de unii 
dintre vecinii noștri, foste membre ale lagărului socialist (dar cu o mai veche prezență 
pe piața farma americană), Slovenia având livrări de peste 14,6 ori mai mari decât țara 
noastră, Ungaria înregistrând exporturi de medicamente de peste 5,2 ori mai mari decât 
România11, Croația de peste 2,1 ori, iar Cehia de 2 ori; țara noastră performează mai 
bine decât Polonia (cca 60% din totalul exporturilor noastre), Lituania (42%) sau Grecia 
(6%), aceasta fiind ultima țară din regiune CEE aflată în top 50 furnizori pentru piața 
americană. 

 

 

 
11 pe primele 7 luni ale anului în curs, când se înregistrează deja o reducere a ecartului dintre nivelul 
exporturilor României și cele ale altor state vecine 
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Anexa nr. 1 – Principalele 50 de țări exportatoare pe piața SUA, la Capitolul 30 

(date statistice valabile pentru anul 2021) 

Loc Țări exportatoare 
2021,  

mii dolari 
 

Pondere 2021  

  Total: 148.620.330.680  

1 Irlanda 28.764.286.231 19,35 

2 Germania 22.036.570.186 14,83 

3 Elveția 21.065.702.797 14,17 

4 India 8.907.630.425 5,99 

5 Belgia 7.172.194.496 4,83 

6 Danemarca 6.720.308.508 4,52 

7 Marea Britanie 6.067.131.309 4,08 

8 Japonia 5.972.265.035 4,02 

9 Singapore 5.726.371.201 3,85 

10 Italia 5.709.429.309 3,84 

11 Canada 5.027.521.720 3,38 

12 China 3.341.406.121 2,25 

13 Țările de Jos 3.240.104.213 2,18 

14 Franța 2.665.381.991 1,79 

15 Austria 2.386.676.414 1,61 

16 Coreea de Sud 2.381.762.898 1,60 

17 Spania 2.216.825.554 1,49 

18 Israel 1.628.378.598 1,10 

19 Ungaria 1.245.420.140 0,84 

20 Suedia 1.116.473.161 0,75 

21 Australia 832.971.463 0,56 

22 Finlanda 770.140.020 0,52 

23 Mexic 641.523.964 0,43 

24 Slovenia 602.940.133 0,41 

25 Taiwan, China 375.282.722 0,25 

26 Norvegia 367.604.817 0,25 

27 Portugalia 304.561.336 0,20 

28 Croația 264.560.577 0,18 

29 Cehia 224.757.178 0,15 

30 Brazilia 179.046.259 0,12 

31 Republica Dominicană 109.727.768 0,07 

32 Noua Zeelandă 75.260.463 0,05 

33 Malaiezia 73.565.188 0,05 

34 Lituania 45.900.315 0,03 
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Loc Țări exportatoare 
2021,  

mii dolari 
 

Pondere 2021  

35 Iordania 43.050.668 0,03 

36 Polonia 31.572.501 0,02 

37 România 29.458.659 0,02 

38 Tailanda 26.994.336 0,02 

39 Africa de Sud 26.402.313 0,02 

40 Liechtenstein 24.986.315 0,02 

41 El Salvador 22.366.748 0,02 

42 Turcia 16.017.688 0,01 

43 Argentina 15.561.564 0,01 

44 Columbia 13.969.522 0,01 

45 Malta 13.947.436 0,01 

46 Bangladesh 13.810.154 0,01 

47 Kenya 13.472.263 0,01 

48 Bulgaria 10.475.453 0,01 

49 Slovacia 8.600.814 0,01 

50 Panama 5.172.631 0,00 
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Anexa nr. 2 – Principalele 50 de țări exportatoare pe piața SUA, la Capitolul 30 
(date statistice valabile pentru primele 7 luni ale anului 2022 și ritmul de 

creștere comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2021) 

Loc Țări exportatoare 
2022 (7 luni),  

mii dolari 

 
Creștere 

2022/2021  
(7 luni)  

  Total: 92.434.293.513 10,34  

1 Irlanda 19.051.574.385 11,06 

2 Elveția 10.371.864.423 -14,40 

3 Germania 8.860.628.844 -30,11 

4 China 5.907.788.398 321,65 

5 India 5.224.359.513 12,96 

6 Belgia 4.687.462.673 8,93 

7 Japonia 4.146.757.721 15,08 

8 Italia 3.674.238.842 11,45 

9 Danemarca 3.496.859.181 -12,51 

10 Marea Britanie 3.405.649.114 -6,60 

11 Țările de Jos 3.317.231.495 122,31 

12 Canada 3.153.630.802 7,54 

13 Austria 2.221.384.996 141,22 

14 Coreea de Sud 2.162.976.669 109,20 

15 Singapore 1.990.253.768 -21,21 

16 Franța 1.987.372.350 33,50 

17 Spania 1.893.359.861 64,74 

18 Suedia 1.168.527.471 49,17 

19 Slovenia 1.116.379.761 390,79 

20 Israel 741.573.339 -29,62 

21 Finlanda 616.621.500 26,65 

22 Australia 476.658.185 2,85 

23 Mexic 466.340.781 34,88 

24 Portugalia 453.945.460 161,67 

25 Ungaria 402.735.414 -37,87 

26 Norvegia 212.695.493 -7,57 

27 Taiwan, China 187.228.378 0,23 

28 Croația 162.014.749 -16,59 

29 Cehia 159.687.824 13,97 

30 Brazilia 108.644.010 -2,24 

31 Noua Zeelandă 92.370.493 124,70 

32 Malaiezia 78.234.805 145,05 

33 România 76.146.953 306,57 
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Loc Țări exportatoare 
2022 (7 luni),  

mii dolari 

 
Creștere 

2022/2021  
(7 luni)  

34 Republica Dominicană 62.621.566 3,96 

35 Polonia 44.940.807 184,95 

36 Uganda 44.522.570 222512,85 

37 Lituania 32.129.802 22,36 

38 Tailanda 25.367.868 61,64 

39 Iordania 21.468.268 6,87 

40 Liechtenstein 14.194.352 -7,79 

41 Africa de Sud 13.471.695 -10,81 

42 El Salvador 11.602.356 23,18 

43 Argentina 9.388.681 4,61 

44 Filipine 9.341.999 1492,20 

45 Turcia 7.970.654 -26,72 

46 Bangladesh 7.833.668 -8,92 

47 Vietnam 7.011.413 128,50 

48 Luxemburg 4.952.621 #DIV/0! 

49 Grecia 4.737.577 314,82 

50 Costa Rica 4.656.307 94,86 
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Anexa nr. 3 – Principalele 50 de țări exportatoare pe piața SUA, la Capitolul 29 
pentru subpozițiile tarifare 2936, 2937 și 2941  

(date statistice valabile pentru anul 2021) 

Loc Țări exportatoare 
2021,  

mii dolari 
 

Pondere 2021  

  Total: 8.211.454.529  

1 Irlanda 3.698.508.010 45,04 

2 China 1.286.951.885 15,67 

3 Singapore 968.640.393 11,80 

4 Italia 474.282.630 5,78 

5 Franța 313.056.593 3,81 

6 Elveția 226.180.946 2,75 

7 Danemarca 208.068.654 2,53 

8 Marea Britanie 204.193.830 2,49 

9 Argentina 187.567.918 2,28 

10 India 127.152.677 1,55 

11 Germania 106.326.402 1,29 

12 Suedia 42.363.144 0,52 

13 Spania 35.313.860 0,43 

14 Austria 35.065.095 0,43 

15 Japonia 35.061.829 0,43 

16 Țările de Jos 26.019.665 0,32 

17 Taiwan, China 22.112.404 0,27 

18 Ungaria 21.455.386 0,26 

19 Israel 21.110.235 0,26 

20 Bulgaria 20.393.386 0,25 

21 Belgia 20.369.624 0,25 

22 Croația 19.531.835 0,24 

23 Mexic 15.389.474 0,19 

24 Coreea de Sud 13.684.082 0,17 

25 Canada 13.374.777 0,16 

26 Malta 11.729.802 0,14 

27 Malaiezia 11.383.724 0,14 

28 Brazilia 10.131.995 0,12 

29 Portugalia 7.576.571 0,09 

30 Cehia 3.681.179 0,04 

31 Hong Kong, China 3.390.828 0,04 

32 Slovacia 2.865.155 0,03 

33 Macau 2.650.796 0,03 

34 Grecia 2.035.885 0,02 
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Loc Țări exportatoare 
2021,  

mii dolari 
 

Pondere 2021  

35 România 1.766.493 0,02 

36 Polonia 1.632.095 0,02 

37 Emiratele Arabe Unite 1.431.430 0,02 

38 Uruguay 1.431.198 0,02 

39 Slovenia 1.303.408 0,02 

40 Iordania 1.166.938 0,01 

41 Australia 942.766 0,01 

42 Turcia 726.256 0,01 

43 Finlanda 632.806 0,01 

44 Letonia 426.798 0,01 

45 Noua Zeelandă 318.024 0,00 

46 San Marino 297.283 0,00 

47 Insulele Virgine Britanice 253.500 0,00 

48 Guatemala 204.600 0,00 

49 Rusia 193.836 0,00 

50 Guyana 184.799 0,00 
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Anexa nr. 4 – Principalele 50 de țări exportatoare pe piața SUA, la Capitolul 29 
pentru subpozițiile tarifare 2936, 2937 și 2941  

(date statistice valabile pentru primele 7 luni ale anului 2022 și ritmul de 
creștere comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2021) 

Loc Țări exportatoare 
2022 (7 luni),  

mii dolari 

 
Creștere 

2022/2021  
(7 luni)  

  Total: 6.526.171.130 32,38  

1 Irlanda 3.591.737.105 78,20 

2 China 858.097.549 10,32 

3 Singapore 665.678.920 -17,83 

4 Marea Britanie 255.364.401 362,58 

5 Argentina 173.750.234 46,88 

6 Italia 171.287.363 -46,03 

7 Danemarca 155.737.198 34,73 

8 Franța 135.195.178 -28,85 

9 Elveția 112.127.243 -16,93 

10 India 87.434.258 9,36 

11 Germania 58.126.847 1,13 

12 Spania 27.309.826 42,22 

13 Japonia 26.395.155 4,54 

14 Bulgaria 23.780.302 63,55 

15 Suedia 23.258.908 15,28 

16 Croația 19.772.868 40,59 

17 Taiwan, China 18.843.109 47,87 

18 Țările de Jos 16.415.472 -10,38 

19 Coreea de Sud 11.645.986 37,75 

20 Ungaria 10.948.259 -24,50 

21 Portugalia 10.047.110 92,96 

22 Austria 9.246.028 -66,66 

23 Israel 9.181.338 -14,46 

24 Brazilia 7.765.129 30,55 

25 Mexic 6.874.909 -33,75 

26 Belgia 6.404.955 -40,25 

27 Malaiezia 6.000.924 -14,89 

28 Canada 5.403.620 -26,14 

29 Malta 3.512.369 -54,99 

30 România 3.097.889 209,31 

31 Cehia 2.970.397 57,49 

32 Slovacia 1.851.183 -0,57 

33 Uruguay 1.772.504 152,04 
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Loc Țări exportatoare 
2022 (7 luni),  

mii dolari 

 
Creștere 

2022/2021  
(7 luni)  

34 Turcia 1.563.530 432,52 

35 Emiratele Arabe Unite 1.463.200 36,25 

36 Polonia 1.372.805 72,27 

37 Macau 1.226.633 -3,93 

38 Ucraina 985.460 4525,49 

39 Australia 523.578 22,86 

40 Slovenia 475.196 -57,54 

41 Norvegia 405.819 2847,77 

42 Finlanda 214.962 509,99 

43 Letonia 142.872 -66,09 

44 Hong Kong, China 142.254 -95,54 

45 Honduras 138.392 574,59 

46 Guyana 128.654 -30,38 

47 Columbia 103.777 4839,41 

48 Africa de Sud 59.704 #DIV/0! 

49 Irlanda 53.292 -1,07 

50 Camerun 37.100 136,31 
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Anexa nr. 5 – Exporturile românești din cadrul Capitolului 30, detaliate la nivel de 10 cifre (date statistice ale Vămii americane), 
în dolari, la finele anului 2021 și creșterea procentuală pe primul semestru 2022, comparativ cu semestrul I al 
anului trecut 

 

 
Cod tarifar  

 
Descriere 

 
2021 

 
2021 (6 luni) 

 
2022 (6 luni) 

 
creștere sem I 2022 / 

sem I 2021 

3004.90.9215 
 

Medicamente antineoplastice și 
imunosupresive, ambalate în 
doze măsurate 
 

12.998.605 8.968.165 31.216.148 248,0 

3004.90.9290 
 

Medicamente constituite din 
produse mixte, neamestecate 
 

5.292.002 1.900.798 0 -100,0 

3004.90.9260 
 

Medicamente care afectează 
sistemul digestiv 
 

5.111.531 2.825.538 2.638.421 6,6 

3004.20.0060 
 

Medicamente care conțin alte 
antibiotice 
 

2.001.275 1.657.324 493.999 -70,2 

2941.90.5000 
 

Alte antibiotice (cu excepția 
celor naturale, aromatice sau 
modificate) 
 

1.408.783 121.783 2.595.517 2031 

3004.10.5045 
 

Antibiotice combinate care 
conțin peniciline sau derivați 
din acestea 
 

1.389.802 261.392 622.752 138,2 

3004.90.9203 
 

Medicamente de utilizare 
veterinară 
 

1.048.576 137.700 0 -100,0 

3004.49.0070 
 

Alte medicamente care conțin 
alcaloizi sau derivate ale lor, 
dar nu conțin hormoni 

633.192 406.330 292.787 -28,0 



 

Pagina | 33  

 

 

  
Cod tarifar  

 
Descriere 

 
2021 

 
2021 (6 luni) 

 
2022 (6 luni) 

 
creștere sem I 2022 / 

sem I 2021 

 

3004.10.5060 
 

Antibiotice combinate 
 

423.356 299.618 391.354 30,6 

3004.10.1020 
 

Săruri de penicilină, nu de 
utilizare veterinară 
 

409.549 196.049 1.320.375 573,5 

2936.90.0150 
 

Altele, inclusiv concentratele 
naturale 
 

298.141 186.025 76.982 -58,6 

3006.40.0000 
 

Cimenturi dentare și alte 
produse pentru obturații 
dentare 
 

85.254 38.902 47.386 21,8 

2941.90.1010 
 

Antibiotice aminoglicozide 
 

37.410 31.410 24.000 -23,6 

3002.90.5150 
 

Sânge uman, sânge de animale 
pregătit pentru utilizări 
terapeutice, profilactice sau 
diagnostic 
 

22.500 22.500 0 -100,0 

2937.19.0000 
 

Hormoni polipeptici, proteici și 
glicoproteici 
 

20.104 20.104 0 -100,0 

3004.50.5040 
 

Vitamine multiple necombinate 
cu minerale sau alți nutrienți 
 

12.264 12.264 0 -100,0 

3002.13.0090 
 

Produse imunologice, 
neamestecate 
 

9.138 0 0 - 

3002.90.5110 
 

Sânge uman 
 

7.972 7.972 0 -100,0 



Pagina | 34  

 

 
Cod tarifar  

 
Descriere 

 
2021 

 
2021 (6 luni) 

 
2022 (6 luni) 

 
creștere sem I 2022 / 

sem I 2021 

3002.15.0090 
 

Produse imunologice 
 

4.679 0 0 - 

3002.15.0010 
 

Reactivi de diagnostic pe bază 
de test de anticorpi 
 

3.378 0 0 - 

3002.90.5120 
 

Preparate antialergenice, 
nespecificate 
 

3.326 3.326 0 -100,0 

3002.12.0090 
 

Antiseruri și alte fracțiuni ale 
sângelui 
 

2.260 0 2.510 - 

2936.90.0110 
 

Provitamine 
 

2.055 0 0 - 

3002.15.0091 
 

Produse imunologice 
 

0 0 16.827.298 - 

3004.90.9291 
 

Medicamente constituite din 
produse mixte și neamestecate 
 

0 0 2.939.936 - 

3004.90.9240 
 

Medicamente care afectează 
sistemul nervos central 
 

0 0 2.728.538 - 

3004.90.9211 
 

Antiprotozoale, cu anumite 
excepții 
 

0 0 905.173 - 

3004.10.1045 
 

Antibiotice combinate cu 
penicilina G 
 

0 0 796.499 - 

3003.10.0000 
 

Medicamente (cu excepția celor 
de la pozițiile 3002, 3005 sau 
3006), care conțin peniciline sau 
derivate ale acestora 

0 0 549.148 - 
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Cod tarifar  

 
Descriere 

 
2021 

 
2021 (6 luni) 

 
2022 (6 luni) 

 
creștere sem I 2022 / 

sem I 2021 

 

3004.10.5010 
 

Medicamente care conțin 
peniciline sau derivate ale 
acestora (cu excepția sărurilor 
penicilinei G), pentru uz 
veterinar 
 

0 0 389.709 - 

3004.50.4000 
 

Alte vitamine sintetizate din 
compuși organici industriali 
aromatici sau modificați 
 

0 0 164.715 - 

3004.90.9209 
 

Antifungice amestecate sau nu, 
cu excepția celor de la pozițiile 
3002, 3005 sau 3006 
 

0 0 148.521 - 

3002.90.5220 
 

Preparate antialergenice 
 

0 0 107.728 - 

2941.90.1050 
 

Antibiotice naturale 
 

0 0 85.000 - 

3004.90.9285 
 

Medicamente care afectează în 
principal ochii, urechile sau 
sistemul respirator 
 

0 0 8.500 - 

3004.90.9220 
 

Medicamente cardiovasculare 
 

0 0 5.090 - 

2936.21.0000 
 

Vitamine și derivate 
 

0 0 3.278 - 

Total:   31.225.152 17.097.200 65.381.064 +282,4 

 

 


