
       
 

 

  
 

 
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 8 luni ale anului în curs, dinamica schimburilor comerciale româno-
americane a continuat să fie pozitivă, înregistrând o creștere de 26,8% și un total de 2,575 
miliarde dolari, exporturile accelerând la 1,618 miliarde dolari (creștere de 31,4%), în 
timp ce importurile au consemnat o scădere de 19,7%, până la nivelul de 957 milioane 
dolari. Excedentul comercial a continuat să fie favorabil țării noastre, fiind de 661 
miliarde dolari, aceste fiind cu 53,2% superior celui înregistrat pe primele 8 luni ale anului 
2021.  

  
 Conform datelor din statistica vamală românească, evoluţia schimburilor comerciale 
bilaterale, în perioada 2018-2021 și pe primele opt 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       

((( 888    lll uuu nnn iii )))    

TTT OOO TTT AAA LLL    2.629 2.369 2.239 2.954 2.575 

EEE xxx ppp ooo rrr ttt    1.570 1.465 1.215 1.851 1.618 

III mmm ppp ooo rrr ttt    1.060 904 1.025 1.103 957 

SSS ooo lll ddd    +510 +561 +190 +748 +661 
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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 8 luni ale anului în curs, dinamica schimburilor comerciale româno-
americane a continuat să fie pozitivă, înregistrând o creștere de 10,5% și un total de 3,610 
miliarde dolari, exporturile accelerând la 2,399 miliarde dolari (creștere de 24,1%), în 
timp ce importurile au consemnat o scădere de 10,2%, până la nivelul de 800 milioane 
dolari. Excedentul comercial a continuat să fie favorabil țării noastre, fiind de 1,599 
miliarde dolari, aceste fiind cu 53,4% 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 cel 
puțin 4,5 miliarde dolari. 

 Conform datelor din statistica vamală americană, evoluţia schimburilor comerciale 
bilaterale, în perioada 2018-2021 și pe primele 8 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       

((( 888    lll uuu nnn iii )))    

TTT OOO TTT AAA LLL    3.698 3.326 3.047 4.335 3.610 

EEE xxx ppp ooo rrr ttt    2.590 2.384 2.133 2.920 2.399 

III mmm ppp ooo rrr ttt    1.108 942 914 1.415 800 

SSS ooo lll ddd    +1.482 +1.442 +1.219 +1.505 +1.599 
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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 

 
1 Mai ale 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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reduse (decât SUA) sau cu care SUA au convenţii de evitarea dublei impuneri 
mai avantajoase. 

 

Comerțul american cu produse chimice organice și anorganice 
 

 
 
SUA reprezintă, şi din punctul de vedere al importurilor de produse chimice 

(organice și anorganice), o piaţă imensă, volumul importurilor de articole de la Capitolele 
28 și 29 ale tarifului vamal cifrându-se, în 2021, la 13,0 miliarde dolari (pentru produsele 
din cadrul Capitolului 28), respectiv 53,4 miliarde dolari (pentru produsele din cadrul 
Capitolului 29), pe primele 8 luni ale anului 2022 (ultimele date statistice valabile la care 
ne raportăm) aceste valori fiind de de 12,3 miliarde dolari (ceea ce reprezintă o creștere 
de 48% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut), respectiv de 42,3 
miliarde dolari (creștere de 23,3% comparativ cu perioada ianuarie-august a anului 2021).  

 

Nu mai puțin de 113 de țări și teritorii au înregistrat exporturi la Capitolul 28 pe 
piața americană, însă doar 67 dintre ele au avut niveluri ale livrărilor de peste 1 milion 
de dolari (la nivelul anului de referință din materialul de față, respectiv 2021). În cazul 
produselor din cadrul Capitollului 29 au fost consemnate livrări din partea a 125 de 
parteneri statali internaționali, 77 dintre aceștia înregistrând exporturi de peste 1 milion 
dolari. 

 
Principalii 10 exportatori pe piața SUA de produse chimice anorganice, din cadrul 

Capitolului 28 au fost, la sfârșitul anului 2021:  
 

- Canada, cu 2,6 miliarde dolari (19,9% din total importuri),  

- China, cu 1,2 miliarde dolari (9,4% din total importuri),  

- Germania, cu 1,1 miliarde dolari (8,9% din total importuri),  

- Federația Rusă, cu 880 milioane dolari (6,7% din total importuri),  

- Țările de Jos, cu 792 milioane dolari (6,0% din total importuri),  

- Mexic, cu 729 milioane dolari (5,6% din total importuri),  

- Trinidad & Tobago, cu 641 milioane dolari (4,9% din total importuri),  

- Brazilia, cu 611 milioane dolari (4,7% din total importuri), 

- Japonia, cu 575 milioane dolari (4,4% din total importuri) și  

- Marea Britanie, cu 490 milioane dolari (3,7% din total importuri). 
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Merită menționat că acești principali 10 exportatori dețin nu mai puțin de 74,5% din 
piața americană (sau 75,9% pe primele 8 luni ale anului current), așa cum se poate observa 
și din graficele de mai jos2: 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 România deține o cotă de doar 0,01% din importurile americane de produse chimice (atât organice, cât și 
anorganice) pe anul 2021 - Anexa 1 prezintă principalii 50 de țări care înregistreză exporturi pe piața 
americană, în cadrul Capitolului 28 
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Principalii 10 exportatori pe piața SUA de produse chimice organice, din cadrul 
Capitolului 29 au fost, la sfârșitul anului 20213:  

 
- China, cu 9,9 miliarde dolari (18,5% din total importuri),  

- Irlanda, cu 9,2 miliarde dolari (17,3% din total importuri),  

- Elveția, cu 4,3 miliarde dolari (8,1% din total importuri),  

- India, cu 3,5 miliarde dolari (6,6% din total importuri),  

- Canada, cu 3,4 miliarde dolari (6,3% din total importuri),  

- Germania, cu 2,8 miliarde dolari (5,3% din total importuri),  

- Singapore, cu 2,5 miliarde dolari (4,7% din total importuri),  

- Țările de Jos, cu 1,7 miliarde dolari (3,3% din total importuri), 

- Japonia, cu 1,6 miliarde dolari (3,1% din total importuri) și  

- Mexic, cu 1,5 miliarde dolari (2,8% din total importuri). 

Merită menționat că acești principali 10 exportatori dețin nu mai puțin de 76,5% din 
piața americană (sau 77,0% pe primele 8 luni ale anului curent), așa cum se poate observa 
și din graficele de mai jos4: 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Anexa 2 prezintă principalii 50 de țări care înregistreză exporturi pe piața americană, în cadrul Capitolului 
29 
4 România deține o cotă de doar 0,01% din importurile americane de produse chimice (atât organice, cât și 
anorganice) pe anul 2021 - Anexa 1 prezintă principalii 50 de țări care înregistreză exporturi pe piața 
americană, în cadrul Capitolului 28 
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Scurtă analiză comparativă a exporturilor românești  
de produse chimice organice și anorganice  

(date statistice americane pentru Capitolele 28 și 29)5 

 

În continuare vom face o scurtă analiză a evoluției exporturilor românești de produse 
chimice organice și anorganice pe piața americană, la finele anului 2021 și pe primele 8 luni 
ale anului 2022 (detaliat, la 10 cifre, la nivel de produse), pentru Capitolele 28 și 29 din 
Tarful Vamal Armonizat, la care sunt înregistrate exporturi pe piața SUA6. 

La Capitolul 28 (Produse chimice anorganice) au fost înregistrate la finele anului 
2021 importuri în SUA în cuantum de peste 1,692 milioane dolari, cu acest nivel de 
exporturi țara noastră fiind pe locul 627 în topul furnizorilor străini pentru piața americană, 
având o cotă de 0,01% din aceasta. Canada este principalul furnizor de astfel de produse pe 
piața americană cu 2,596 miliarde dolari, urmată de China cu 1,230 miliarde dolari, 
Germania cu 1,168 miliarde dolari, Federația Rusă cu 880 milioane dolari și Țările de Jos cu 
792 milioane dolari.  

România a înregistrat o scădere a acestor exporturi de 96,6% în 2021 comparativ cu 
20208, dar o creștere de 61,9% în 2021 comparativ cu 2017 (deci într-o perioadă de 5 ani). 
Performează mai bine decât țara noastră, din regiunea noastră geografică, țări precum 
Croația (1,7 milioane dolari), Slovenia (4,7 milioane dolari), Ucraina (8,1 milioane dolari), 
Grecia (12,3 milioane dolari), Polonia (13,2 milioane dolari), Cehia (37,9 milioane dolari) 
sau Ungaria (46,2 milioane dolari). 

Pe primele 8 luni ale anului curent, exporturile românești din cadrul Capitolului 28 
au performat deosebit de bine, astfel încât totalul livrărilor a fost de peste 2,672 milioane 
dolari, i.e. o creștere de 63% față de perioada similară a anului trecut, depășind Croația 
(1,3 milioane dolari), dar fiind mult în urma unor țări precum Grecia (5,4 milioane dolari), 
Slovenia (5,6 milioane dolari), Ucraina (9,8 milioane dolari), Polonia (20,7 milioane dolari), 
Ungaria (26,1 milioane dolari) sau Cehia (34,8 milioane dolari). 

La Capitolul 29 (Produse chimice organice) au fost înregistrate la finele anului 2021 
importuri în SUA în cuantum de peste 3,330 milioane dolari, cu acest nivel de exporturi 
țara noastră fiind pe locul 679 în topul furnizorilor străini pentru piața americană, având o 
cotă de 0,01% din aceasta. China este principalul furnizor de astfel de produse pe piața 
americană cu 9,902 miliarde dolari, urmată de Irlanda cu 9,274 miliarde dolari, Elveția cu 
4,357 miliarde dolari, India cu 3,523 miliarde dolari și Canada cu 3,398 miliarde dolari.  

România a înregistrat o scădere a acestor exporturi de 55,4% în 2021 comparativ cu 
2020 și o scădere generală de 41,7% în 2021 comparativ cu 2017 (deci într-o perioadă de 5 
ani). Performează mai bine decât țara noastră, din regiunea noastră geografică, țări 
precum Grecia (3,7 milioane dolari), Ucraina (13,5 milioane dolari), Slovacia (13,5 milioane 
dolari), Polonia (38,5 milioane dolari), Polonia (13,2 milioane dolari), Croația (43,3 milioane 
dolari), Bulgaria (46,5 milioane dolari), Cehia (81,3 milioane dolari) sau Ungaria (106,3 
milioane dolari). 

Pe primele 8 luni ale anului curent, exporturile românești din cadrul Capitolului 29 
au performat deosebit de bine, astfel încât totalul livrărilor a fost de peste 4,460 milioane 

 
5 au fost utilizate, în mod special, date statistice furnizate de site-ul https://dataweb.usitc.gov/, cifrele 
Vămii românești fiind utilizate doar complementar; menționăm, totodată, că am utilizat spre comparație 
cifrele la 8 luni pentru analizarea evoluției exporturilor de produse chimice organice și anorganice, atât 
românești cât și ale altor parteneri internaționali ai SUA, la nivel de 10 cifre tarifare 
6 Anexa 3 
7 din 113 de țări care livrează pe piața SUA 
8 Merită menționat că importurile României din SUA, cumulat pentru ambele Capitole tarifare, au fost la 
finele lui 2021 de 13,0 milioane dolari, reprezentând o scădere de 16,5% comparativ cu 2020 
9 din 125 de țări care livrează pe piața SUA 

https://dataweb.usitc.gov/
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dolari, i.e. o creștere de 84% față de perioada similară a anului trecut, depășind Grecia 
(1,2 milioane dolari), dar fiind însă – în continuare - în urma unor țări precum Ucraina (6,3 
milioane dolari), Slovacia (8,7 milioane dolari), Polonia (25,9 milioane dolari), Croația (26,4 
milioane dolari), Bulgaria (49,9 milioane dolari), Cehia (60,0 milioane dolari) sau Ungaria 
(61,7 milioane dolari). 

 
Capitolul 28 din tarifar vamal armonizat cuprinde pozițiile de la 2801 la 2853, 

principalele categorii tarifare fiind reprezentate de:  

I. Elemente chimice;  

II. Acizi anorganici și compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor;  

III. Derivați halogenați, oxihalogenați sau sulfurați ai nemetalelor;  

IV. Baze anorganice și oxizi, hidroxizi și peroxizi ai metalelor;  

V. Săruri și persăruri metalice ale acizilor anorganici și  

VI. Diverse10. 

 
În ceea ce privește Capitolul 29, acesta cuprinde pozițiile de 2901 la 294211, 

principalele categorii tarifare fiind reprezentate de:  

I. Hidrocarburi și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați;  

II. Alcooli și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați;  

III. Fenoli și fenoli-alcooli și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați; 

IV. Eteri, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai acetalilor și ai 
semiacetalilor, peroxizi ai cetonelor, epoxizi cu trei atomi în ciclu, acetali și semiacetali și 
derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați;  

V. Compuși cu funcție aldehidă;  

VI. Compuși cu funcție cetonă sau cu funcție chinonă;  

VII. Acizi carboxilici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații 
lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați;  

VIII. Esterii acizilor anorganici ai nemetalelor și sărurilor lor, derivații lor halogenați, 
sulfonați, nitrați sau nitrozați;  

IX. Compuși cu funcții azotate;  

X. Compuși organo-anorganici, compuși heterociclici, acizi nucleici și sărurile lor, 
sulfonamide;  

XI. Provitamine, vitamine și hormoni;  

XII. Glicozide și alcaloizi, naturali sau reproduși prin sinteză; sărurile, eterii, esterii 
lor și alți derivați;  

XIII. Alți compuși organici. 

Detaliind la 10 cifre tarifare, putem menționa următoarele aspecte (în Anexa 3 sunt 
prezentate, în mod centralizat, aceste exporturi): 

 

 
10 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=ro&Taric=2843000000&Expan
d=true&Area=&Level=1&SimDate=20221109&GoodsText=&OrderNum=&StartPub=&EndPub=&Regulation=&LastS
electedCode=2801000000#n2843000000-1 
11 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=ro&Taric=2940000000&Expan
d=true&Area=&Level=1&SimDate=20221109&GoodsText=&OrderNum=&StartPub=&EndPub=&Regulation=&LastS
electedCode=2940000000#n2940000000-1 
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2941.90.5000 -  Antibiotice (cu excepția antibioticelor naturale, aromatice sau 
aromatice modificate) 

 
Această subgrupă reprezintă 28% din cadrul celor două Capitole care reprezintă 

produsele chimice anorganice și organice, având înregistrate livrări (la nivelul anului 2021) 
de cca 1,4 milioane dolari la și nu mai puțin de 2,9 milioane dolari pe primele 8 luni ale 
anului 2022 (sau o creștere de peste 2 ori comparativ cu perioada similară a anului trecut. 
Taxele vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt zero la această 
subgrupă tarifară. 

 

 
 

2932.20.5050 -  Alte lactone nearomatice 
 

Această subgrupă reprezintă peste un sfert din totalul exporturilor românești din 
totalul cumulat al produselor chimice anorganice și organice, i.e. 25,2%, având înregistrate 
livrări de cca 1,2 milioane dolari pe anul 2021 (ceea ce reprezintă o creștere cu 24,7% 
comparativ cu 2020) și de 977 mii dolari pe primele 8 luni ale anului 2022 (creștere de 10% 
față de perioada similară a anului 2021). Taxele vamale aplicate produselor românești 
importate în SUA sunt de 3,7% la această subgrupă tarifară. 
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2815.12.0000 -  Hidroxid de sodiu în soluție apoasă (leșie de sodă sau sodă 
lichidă) 

 
Această subgrupă reprezintă 15,7% din totalul exporturilor românești din totalul 

cumulat al produselor chimice anorganice și organice, având înregistrate livrări de cca 791 
mii dolari pe anul 2021 (fără livrări consemnate în anul 2020), dar fără livrări pe primele 8 
luni ale anului 2022. Taxele vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt 
zero la această subgrupă tarifară. 

 

 
 

 

2845.90.0000 -  Izotopi, cu excepția celor de la poziția 2844; compuși anorganici 
sau organici ai unor astfel de izotopi 

 
Această subgrupă reprezintă 15,3% din totalul exporturilor românești din totalul 

cumulat al produselor chimice anorganice și organice, având înregistrate livrări de cca 769 
mii dolari pe anul 2021 (fără livrări consemnate în anul 2020), dar fără livrări pe primele 8 
luni ale anului 2022. Taxele vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt 
zero la această subgrupă tarifară. 
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2936.90.0150 - Altele, inclusiv concentrate naturale 
 

Această subgrupă reprezintă 5,9% din totalul exporturilor românești din totalul 
cumulat al produselor chimice anorganice și organice, având înregistrate livrări de cca 298 
mii dolari pe anul 2021 (fără livrări consemnate în anul 2020), și cu livrări de peste 89 mii 
dolari pe primele 8 luni ale anului 2022 (ceea ce înseamnă o scădere de 65,8% comparativ 
cu perioada similară a anului 2021). Taxele vamale aplicate produselor românești importate 
în SUA sunt zero la această subgrupă tarifară. 

 

 
 

 

2932.20.4500 - Alte lactone aromatice 
 

Această subgrupă reprezintă 2,1% din totalul exporturilor românești din totalul 
cumulat al produselor chimice anorganice și organice, având înregistrate livrări de cca 106 
mii dolari pe anul 2021 (ceea ce reprezintă o creștere de 166% față de anul 2020), și cu 
livrări de peste 153 mii dolari pe primele 8 luni ale anului 2022 (ceea ce înseamnă o 
creștere de peste 2,5 ori comparativ cu perioada similară a anului 2021). Taxele vamale 
aplicate produselor românești importate în SUA sunt de 6,5% la această subgrupă tarifară. 
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2914.29.5000 - Alte cetone ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice, fără alte 
funcții oxigenate 

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

cumulat al produselor chimice anorganice și organice, având înregistrate livrări de cca 105 
mii dolari pe anul 2021 (ceea ce reprezintă o creștere de 39,6% față de anul 2020), și cu 
livrări de peste 143 mii dolari pe primele 8 luni ale anului 2022 (ceea ce înseamnă o 
creștere de peste 2 ori comparativ cu perioada similară a anului 2021). Taxele vamale 
aplicate produselor românești importate în SUA sunt de 4,8% la această subgrupă tarifară. 

 

 
 

În afara subgrupelor prezentate anterior, au mai fost realizate exporturi (pe anul 
2021) la: 

  

• 2850.00.5000 (hidruri, nitruri, azide, silicuri și boruri, chiar definite chimic, 98 
mii dolari), 

• 2941.90.1010 (antibiotice aminoglicozide, 37 mii dolari),  

• 2941.90.1010 (alte aldehide-eteri, aldehide-fenoli și aldehide aromatice cu alte 
funcții oxigenate, 34 mii dolari),  

• 2937.19.0000 (hormoni polipeptidici, proteice și glicoproteici, 20 mii dolari),  

• 2833.29.4000 (sulfat de crom, 19 mii dolari),  

• 2912.49.9000 (alte aldehide-eteri, aldehide-fenoli și aldehide nearomatice cu 
alte funcții oxigenate, 14 mii dolari),  

• 2835.29.5100 (fosfați nespecificați, 13 mii dolari, dar peste 221 mii dolari 
exporturi pe primele 8 luni ale anului 2022), 

• 2912.19.2000 (compuși odoriferi sau aromați cu aldehide aciclice, 11 mii 
dolari), 

• 2914.50.3000 (cetone-fenole și cetone aromatice cu alte funcții oxigenate, 6 
mii dolari), 

• 2902.19.0050 (alți cilani, cicle și cicloterpene, 5 mii dolari), 

• 2926.90.4801 (alți compuși cu funcție nitrilă, 3 mii dolari), 

• 2916.14.2020 (metacrilat, 3 mii dolari), 

• 2912.29.6010 (alte aldehide ciclice fără alte funcții oxigenate, 2 mii dolari), 

• 2915.39.4550 (alți compuși aromatici, 2 mii dolari) și 

• 2936.90.0110 (provitamine, 2 mii dolari). 
 
Merită menționat că față de anul trecut, când nu au fost realizate unele exporturi, 

pe primele 8 luni ale anului în curs au fost consemnate livrări semnificative ale furnizorilor 
români la subgrupe precum:  
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• 2845.10.0000 (apă grea, 2,2 milioane dolari),  

• 2811.29.5000 (alți compuși anorganici ai nemetalelor, 125 mii dolari) sau 

• 2941.90.1050 (antibiotice naturale, 85 mii dolari, dar după ce au fost realizate 
exporturi semnificative în perioada 2017-2020, respectiv în intervalul a 430 mii – 
2,8 milioane dolari). 

 
Totodată, se poate observa că maximul livrărilor românești pe relația cu SUA s-a 

înregistrat în 2020 (peste 57 milioane dolari), peste 85% din acestea fiind reprezentate de 
fluorura de uraniu îmbogățit, cu peste 49 milioane dolari, alte exporturi semnificative fiind 
consemnate la produse precum benzen cu puritate de 95% sau mai mult (3,6 milioane dolari 
la finele anului 2018), oxid și hidroxid de litiu (779 mii dolari la finele anului 2019), hidroxid 
de aluminiu (438 mii dolari la finele anului 2017) sau bicarbonat de sodiu (266 mii dolari la 
finele anului 2019). 
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Considerente privind anumite dificultăţi în derularea şi dezvoltarea 
exporturilor românești de produse chimice organice și anorganice 

 

➢ România este un producător tradiţional de produse chimice anorganice și organice în 
Europa Centrală și de Est, însă nu și un exportator semnificativ (cel puțin pe piața 
americană), costurile ridicate de producţie determinând o competitivitate redusă a 
produselor noastre la export, în raport cu concurenţa externă (în special cu cea 
provenind din NAFTA, China, dar și cu țări din Europa de Vest). Un impediment, poate 
nu major, în accelerarea exporturilor românești pe piața americană o reprezintă și 
nivelul taxelor vamale percepute de către SUA, și care variază, funcție de grupa de 
produse, între 0% și 5,5% (aceste tarife maxime afectând în special produsele chimice 
organice!) 

➢ Se remarcă creşterea (deși într-o proporție mai redusă, comparativ cu alte articole 
exportate de țara noastră pe relația cu SUA) 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 19% din nivelul real 
al schimburilor comerciale totale (generale), practic diferența (medie) dintre cifrele 
furnizate de Autoritatea Vamală din România și cea americană (cca 4,1 milioane dolari 
exporturi dpdv al Vămii românești, respectiv 5,0 milioane dolari dpdv al Vămii 
americane).  

➢ Produsele analizate în materialul de față beneficiază de taxe vamale cuprinse, în 
general, între zero și 5,5% la exportul pe piața din SUA (dar mare parte a 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, majoritatea foste membre ale lagărului socialist, performând mai 
bine – la nivelul anului 2021 – doar față de Slovacia (+26% la produsele chimice 
anorganice), Serbia și Bulgaria având livrări reduse (de ordinul zecilor de mii la aceste 
produse) sau față de Republica Moldova (+43% la produsele chimice organice) și Slovenia 
(+123%)  

➢ Pentru cei interesați, prezentăm în continuare o listă non-exhaustivă de importatori 
americani de astfel de produse: Amelia Chemicals (ameliachem.com), AVF Industries 
(avfii.com), Supreme Resources (supremeresources.com), TRInternational Trading 
Company (trichemicals.com), Quad Chemical Corporation (quadchemical.com), ICL 
Industrial Products (icl-ip.com), Leland Ltd (lelandltd.com), Umicore Marketing Services 
(umicore.com), Rinchem Company (rinchem.com), Ajay North America (ajay-sqm.com), 
Air Liquide America (industry.airliquide.us), C. Steinweg Group (steinweg.com), Rec 
Silicon (recsilicon.com) etc.12 

 

 

 
12 Informațiile au un caracter orientativ, fiind recomandabilă contactarea directă, prealabilă, a 
reprezentanților companiilor mai susmenționate 
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Anexa nr. 1 – Principalele 50 de țări exportatoare pe piața SUA, la Capitolul 28 

(date statistice valabile pentru anul 2021) 

Loc Țări exportatoare 
2021,  

mii dolari 
 

Pondere 2021  

  Total: 13.033.322.863  

1 Canada 2.596.663.226 19,92 

2 China 1.230.482.957 9,44 

3 Germania 1.168.843.896 8,97 

4 Federația Rusă 880.042.872 6,75 

5 Țările de Jos 792.997.086 6,08 

6 Mexic 729.239.370 5,60 

7 Trinidad & Tobago 641.450.605 4,92 

8 Brazilia 611.200.286 4,69 

9 Japonia 575.184.947 4,41 

10 Marea Britania 490.721.826 3,77 

11 Chile 338.097.538 2,59 

12 Franța 316.680.710 2,43 

13 Coreea de Sud 249.061.155 1,91 

14 Belgia 243.130.816 1,87 

15 Taipei, China 223.403.546 1,71 

16 India 189.478.693 1,45 

17 Turcia 148.738.406 1,14 

18 Israel 146.177.904 1,12 

19 Africa de Sud 133.681.214 1,03 

20 Italia 110.439.158 0,85 

21 Australia 103.087.696 0,79 

22 Austria 94.177.065 0,72 

23 Jamaica 89.809.664 0,69 

24 Norvegia 85.841.863 0,66 

25 Finlanda 82.356.185 0,63 

26 Vietnam 57.485.187 0,44 

27 Maroc 56.233.788 0,43 

28 Argentina 55.806.568 0,43 

29 Tailanda 52.855.460 0,41 

30 Kazakhstan 51.418.241 0,39 

31 Ungaria 46.211.654 0,35 

32 Qatar 38.663.749 0,30 

33 Cehia 37.996.448 0,29 
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Loc Țări exportatoare 
2021,  

mii dolari 
 

Pondere 2021  

34 Iordania 32.059.172 0,25 

35 Irlanda 30.833.991 0,24 

36 Spania 28.255.333 0,22 

37 Suedia 27.397.508 0,21 

38 Algeria 25.178.500 0,19 

39 Peru 24.030.176 0,18 

40 Danemarca 20.979.788 0,16 

41 Filipine 18971184 0,15 

42 Elveția 18.070.499 0,14 

43 Polonia 13.255.136 0,10 

44 Grecia 12.294.112 0,09 

45 Egipt 11.973.204 0,09 

46 Singapore 9.810.171 0,08 

47 Malaiezia 9.613.094 0,07 

48 Columbia 9.406.908 0,07 

49 Bolivia 8.410.585 0,06 

50 Ucraina 8.100.968 0,06 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

62 România 1.692.289 0,01 
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Anexa nr. 2 – Principalele 50 de țări exportatoare pe piața SUA, la Capitolul 29 

(date statistice valabile pentru anul 2021) 

Loc Țări exportatoare 
2021,  

mii dolari 
 

Pondere 2021  

  Total: 53.414.152.781  

1 China 9.902.620.234 18,54 

2 Irlanda 9.274.153.141 17,36 

3 Elveția 4.357.135.931 8,16 

4 India 3.523.323.654 6,60 

5 Canada 3.398.051.851 6,36 

6 Germania 2.877.098.850 5,39 

7 Singapore 2.524.911.783 4,73 

8 Țările de Jos 1.761.215.545 3,30 

9 Japonia 1.689.159.572 3,16 

10 Mexic 1.538.291.914 2,88 

11 Coreea de Sud 1.400.899.334 2,62 

12 Marea Britanie 1.318.352.801 2,47 

13 Franța 1.253.073.494 2,35 

14 Belgia 1.208.294.123 2,26 

15 Italia 1.101.546.126 2,06 

16 Taipei, China 650.573.473 1,22 

17 Brazilia 568.776.410 1,06 

18 Trinidad & Tobago 553.196.775 1,04 

19 Spania 533.084.730 1,00 

20 Arabia Saudită 518.449.091 0,97 

21 Africa de Sud 280.918.215 0,53 

22 Tailanda 278.861.043 0,52 

23 Danemarca 250.602.746 0,47 

24 Malaiezia 242.891.655 0,45 

25 Indonezia 235.640.176 0,44 

26 Israel 233.061.383 0,44 

27 Argentina 216.505.398 0,41 

28 Suedia 143.177.359 0,27 

29 Austria 118.006.604 0,22 

30 Portugalia 109.420.111 0,20 

31 Ungaria 106.320.005 0,20 

32 Federația Rusă 94.300.627 0,18 

33 Guineea Ecuatorială 92.587.332 0,17 
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Loc Țări exportatoare 
2021,  

mii dolari 
 

Pondere 2021  

34 Columbia 91.190.843 0,17 

35 Lituania 90.262.323 0,17 

36 Cehia 81.319.240 0,15 

37 Finlanda 64.415.134 0,12 

38 Kuwait 63.433.001 0,12 

39 Chile 50.919.753 0,10 

40 Turcia 46.963.686 0,09 

41 Bulgaria 46.553.531 0,09 

42 Croația 43.382.105 0,08 

43 Irak 43.262.155 0,08 

44 Venezuela 40.178.155 0,08 

45 Norvegia 39.384.663 0,07 

46 Polonia 38.522.206 0,07 

47 Filipine 37.658.760 0,07 

48 Qatar 31.158.684 0,06 

49 Oman 31.115.432 0,06 

50 Australia 30.262.061 0,06 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

67 România 3.330.076 0,01 
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 Anexa nr. 3 – Exporturile românești din cadrul Capitolelor 28 și 29, detaliate la nivel de 10 cifre (date statistice ale Vămii 
americane), în dolari, la finele anului 2021, precum și la 8 luni 2021, respectiv 2022 și creșterea procentuală pe 
primele 8 luni ale anului 2022, comparativ cu perioada similară a anului trecut 

 

 
Cod tarifar  

 
Descriere 

 
2021 

 
2021 (8 luni) 

 
2022 (8 luni) 

creștere august 
2022 / august 2021 

2941.90.5000 Alte antibiotice (cu excepția 
antibioticelor naturale, aromatice 
sau aromatice modificate)  

1.408.783 1.052.783 2.950.232 180,23 

2932.20.5050 Alte lactone nearomatice 1.267.334 887.745 977.147 10,07 

2815.12.0000 Hidroxid de sodiu în soluție apoasă 791.609 791.609 0 -100,00 

2845.90.0000 Izotopi, cu excepția celor de la 
poziția 2844; compuși anorganici sau 
organici ai unor astfel de izotopi, 
chimic definiți sau nu  

769.686 769.686 0 -100,00 

2936.90.0150 Altele, inclusive concentrate 
naturale 

298.141 260.995 89.299 -65,79 

2932.20.4500 Alte lactone aromatice (cu excepția 
anumitor produce descrise în Nota 3 
pentru Secțiunea 6) 

106.641 47.851 153.808 221,43 

2914.29.5000 Alte cetone ciclanice sau 
cicloterpenice 

105.612 71.118 143.701 102,06 

2850.00.5000 Hidruri, nitruri, azide, silicuri și 
boruri, chiar definite chimic  

98.465 59.985 0 -100,00 

2941.90.1010 Antibiotice aminoglicozide 37.410 37.410 24.000 -35,85 

2912.49.2600 Alte aldehide-eteri, aldehide-fenoli 
și aldehide aromatice 

34.740 13.800 0 -100,00 

2937.19.0000 Hormoni polipeptidici, proteici și 
glicoproteici, derivați și analogi 
structurali ai lor 

20.104 20.104 0 -100,00 

2833.29.4000 Sulfat de crom 19.299 4.579 0 -100,00 



Pagina | 22  

 

 
Cod tarifar  

 
Descriere 

 
2021 

 
2021 (8 luni) 

 
2022 (8 luni) 

creștere august 
2022 / august 2021 

2912.49.9000 Alte aldehide-eteri, aldehide-fenoli 
și aldehide nearomatice  

14.000 14.000 0 -100,00 

2835.29.5100 Fosfați, nespecificați (fără aluminiu, 
triamoniu și trisodiu)  

13.230 13.230 221.723 1575,91 

2912.19.2000 Compuși odoriferi sau aromați cu 
aldehide aciclice nespecificate  

11.758 0 0 - 

2914.50.3000 Cetone-fenole și cetone aromatice  6.245 0 3.567 - 

2902.19.0050 Alți cilani, cicle și cicloterpeni  5.181 5.181 3.006 -41,98 

2926.90.4801 Alți compuși aromatici cu funcție 
nitrilică  

3.810 3.810 0 -100,00 

2916.14.2020 Metacrilat de metil  3.369 3.369 4.541 34,79 

2912.29.6010 Alte aldehide ciclice fără altă 
funcție de oxigen  

2.489 2.489 0 -100,00 

2915.39.4550 Alți compuși mirositori sau aromatici 2.404 2.404 0 -100,00 

Total:   5.022.365 4.062.148 7.132.531 +75,59 

 

 


