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Statistica vamală a României 

- date generale - 

 
 
Statistica românească înregistrează creștere a exporturilor generale către SUA în 

2021, de 52,3% comparativ cu 2020 (respectiv 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. 

 
 Conform datelor din statistica vamală românească, evoluţia schimburilor comerciale 
bilaterale în perioada 2018-2021 și pe primele 10 luni din 2022 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    

((( ooo ccc ttt )))    

TTT OOO TTT AAA LLL    2.629 2.369 2.239 2.954 3.152 

EEE xxx ppp ooo rrr ttt    1.570 1.465 1.215 1.851 1.996 

III mmm ppp ooo rrr ttt    1.060 904 1.025 1.103 1.156 

SSS ooo lll ddd    +510 +561 +190 +748 +840 
 

 



Pagina | 2  

 

 
Se constată, din datele de mai sus, că schimburile comerciale bilaterale au continuat 

trendul pozitiv din ultimii 2 ani (după trecerea – parțială – a principalelor efecte ale crizei 
pandemice), avansând cu 27,1% la total general (nivelul de 3,151 miliarde dolari al acestor 
schimburi reprezintă deja un record al relației comerciale bilaterale), exporturile românești 
fiind superioare cu 30,3% comparativ cu primele 10 luni ale anului 2021 (ajungând la nivelul 
de 1,995 miliarde dolari, record al relației comerciale bilaterale), iar importurile s-au 
majorat cu 21,9%, până la nivelul de 1,156 miliarde dolari (de asemenea, record al relației 
comerciale bilaterale). Balanța comercială continua să fie favorabilă țării noastre, cu cca 
840 milioane dolari. 
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Statistica vamală americană 
- date generale - 

 

 
 

Statistica americană înregistrează 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 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 miliarde dolari, înregistrând de asemenea 
o creștere, chiar mai abruptă, de 54,7% față de 2020 și consemnând un record al acestui 
indicator la nivel bilateral și de 50,1% comparativ cu 2019). Totalul schimburilor comerciale 
a depășit 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. 

 Conform datelor din statistica vamală americană, evoluţia schimburilor comerciale  în 
perioada 2018-2021 și pe primele 10 luni din 2022 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    

((( ooo ccc ttt )))    

TTT OOO TTT AAA LLL    3.698 3.326 3.047 4.335 4.091 

EEE xxx ppp ooo rrr ttt    2.590 2.384 2.133 2.920 3.077 

III mmm ppp ooo rrr ttt    1.108 942 914 1.415 1.014 

SSS ooo lll ddd    +1.482 +1.442 +1.219 +1.505 +2.063 
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Se constată, din datele de mai sus, că schimburile comerciale bilaterale au continuat 
trendul pozitiv din ultimii 2 ani (după trecerea – parțială – a principalelor efecte ale crizei 
pandemice), avansând cu 12,9% la total general (nivelul de 4,091 miliarde dolari al acestor 
schimburi reprezintă deja un record al relației comerciale bilaterale), exporturile românești 
fiind superioare cu 27,4% comparativ cu primele 10 luni ale anului 2021 (ajungând la nivelul 
de 3,077 miliarde dolari, record al relației comerciale bilaterale), însă importurile scăzut cu 
16,0%, până la nivelul de 1,014 miliarde dolari. Balanța comercială continua să fie 
favorabilă țării noastre, cu cca 2,063 miliarde dolari. Din analiza acestor date statistice, 
putem estima că există premizele înregistrării unui nou record absolut al relației comerciale 
bilaterale atât în ceea ce privește exporturile românești pe piața americană (de cel puțin 
3,7 miliarde dolari), dar mai ales cel al totalului acestor schimburi, respectiv de 5,0 
miliarde dolari (în condițiile în care abia anul trecut fusese depășită “borna” celor 4,0 
miliarde dolari; borna celor 3,0 miliarde dolari fusese deja atinsă încă din anul 2014, iar cea 
de 2,0 miliarde dolari din 2008). 

SUA reprezintă, şi din punctul de vedere al importurilor de instrumente și aparate 
optice, fotografice sau cinematografice, de măsură și control sau de precizie, instrumente 
și aparate medico-chirurgicale, o piaţă imensă, volumul importurilor de articole de la 
capitolul 90 al tarifului vamal cifrându-se, în 2021, la 103,9 miliarde dolari, în creştere cu 
17,3% faţă de 2020, când volumul acestor importuri a fost de 88,6 miliarde dolari. 

 

 

 
 
 
Nu mai puțin de 194 de țări și teritorii au înregistrat exporturi la Capitolul 90 pe 

piața americană, însă doar 87 dintre ele au avut niveluri ale livrărilor de peste 1 milion 
de dolari (la nivelul anului de referință din materialul de față, respectiv 2021). 

Principalii exportatori pe piața SUA de instrumente și aparate optice, fotografice 
sau cinematografice, de măsură și control sau de precizie, instrumente și aparate medico-
chirurgicale au fost, la sfârșitul anului 20211:  

 
- Mexic, cu 17,0 miliarde dolari (16,3% din total importuri),  

- China, cu 13,3 miliarde dolari (12,8% din total importuri),  

- Germania, cu 11,4 miliarde dolari (11,0% din total importuri),  

 
1 Anexa 1 
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- Irlanda, cu 7,4 miliarde dolari (7,2% din total importuri),  

- Japonia, cu 7,2 miliarde dolari (6,9% din total importuri),  

- Elveția, cu 4,2 miliarde dolari (4,0% din total importuri),  

- Canada, cu 3,8 miliarde dolari (3,7% din total importuri),  

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

- Costa Rica, cu 3,3 miliarde dolari (3,2% din total importuri) și  

- Marea Britanie, cu 3,2 miliard dolari (3,1% din total importuri). 

 
Interesant de remarcat scăderea ponderii Chinei ca furnizor de instrumente și 

aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură și control sau de precizie, 
instrumente și aparate medico-chirurgicale pe piața americană, de la peste 13,7% în urmă 
cu 5 ani la 12,8% în 2021, în timp ce Costa Rica a crescut ca pondere de la 2,2% în 2018 la 
3,2% la fínele anului 2021, Mexic a crescut ușor de la 16,2% la 16,3%, Germania a scăzut 
ușor de la 11,5% la 11,0%, iar Irlanda de la 8,2% la 7,2%. 

 

Merită menționat că acești principali 10 exportatori dețin nu mai puțin de 72,1% din 
piața americană, așa cum se poate observa și din graficul de mai jos.  
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Scurtă analiză comparativă a exporturilor românești de 
instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură 

și control sau de precizie, instrumente și aparate medico-chirurgicale  
(date statistice americane) pentru Capitolul 902 

 

În continuare vom face o scurtă analiză a evoluției exporturilor românești de 
instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură și control sau de 
precizie, instrumente și aparate medico-chirurgicale pe piața americană, în perioada 2018-
2022 pentru Capitolul 90 din Tarful Vamal Armonizat3. 

La Capitolul 90 (instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, 
de măsură și control sau de precizie, instrumente și aparate medico-chirurgicale) au fost 
înregistrate la finele anului 2021 importuri în SUA în cuantum de peste 103,958 miliarde 
dolari, reprezentând o creștere de 17,3% comparativ cu 2020 și una de 13,1% comparativ cu 
2018.  

Țara noastră, cu 131,9 milioane dolari, se află pe locul 404 în topul exportatorilor 
la acest Capitol, cu 0,13% din total (și înregistrând o creștere de 42,9% comparativ cu finele 
anului 2020 și de 29,9% comparativ cu finele anului 2018), fiind a 17-a țară membră a UE cu 
astfel de livrări, respectiv după Germania (locul 3), Irlanda (locul 4), Italia (locul 12), 
Franța (locul 14), Țările de Jos (locul 19), Polonia (locul 21), Suedia (locul 22), Danemarca 
(locul 24), Finlanda (locul 27), Cehia (locul 29), Ungaria (locul 30), Spania (locul 31), 
Bulgaria (locul 36), Portugalia (locul 37), Belgia (locul 38) și Estonia (locul 39)5. 

Totodată – ținând cont de datele statistice ale Vămii americane - ponderea țării 
noastre în total importuri americane a progresat ușor de la 0,11% în 2018 la 0,13% la 
sfârșitul anului 2021. În același timp, ponderea exporturilor de instrumente și aparate 
optice, fotografice sau cinematografice, de măsură și control sau de precizie, instrumente 
și aparate medico-chirurgicale de origine România, în total exporturi generale, a atins 
nivelul de 3,8%, nivel similar cu cel înregistrat la finele anului 2018. 

Capitolul 90 înglobează următoarele grupe tarifare: 
 
9001 

 

Fibre optice și fascicule de fibre optice; cabluri din fibre optice, altele decât 
cele de la poziția 8544; materiale polarizante sub formă de foi sau plăci; 
lentile (inclusiv lentile de contact), prisme, oglinzi și alte elemente optice 
din orice material, nemontate, altele decât cele din sticlă neprelucrată 
optic     

 

 
9002 

 
Lentile, prisme, oglinzi și alte elemente optice din orice material, montate, 
pentru instrumente sau aparate, altele decât cele din sticlă neprelucrată 
optic    

 

 
9003  Monturi și rame de ochelari sau de articole similare și părți ale acestora     

 

 
9004  Ochelari (de corecție, de protecție sau altele) și articole similare     

 

 
2 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 
3 eventualele discrepanțe, în ceea ce privește datele statistice avansate în prezenta analiză, rezultă din 
utilizarea (în paralel) a unor baze de date complementare ale autorităților americane (dataweb.itc), dar și a 
ITC (International Trade Centre), agenție comună a OMC și ONU 
4 Din 194 de țări care au înregistrat livrări pe piața SUA la sfârșitul anului 2021 
5 Anexa 1 

https://dataweb.usitc.gov/scripts/cy_m3_run.asp?Fl=x&Phase=HTS2&cc=4850&cn=Romania
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9005 

 
Binocluri, lunete, lunete astronomice, telescoape optice și monturi ale 
acestora; alte instrumente de astronomie și suporturile acestora, cu excepția 
instrumentelor de radioastronomie     

 

 
9006 

 

Aparate fotografice (altele decât cinematografice); aparate și dispozitive, 
inclusiv lămpi și tuburi, pentru producerea luminii de blitz în tehnica 
fotografică, cu excepția lămpilor și tuburilor cu descărcare de la 
poziția 8539    

 

 
9007  Aparate de filmat și proiectoare cinematografice, chiar încorporând aparate 

de înregistrare sau de reproducere a sunetului     
 

 
9008  Proiectoare de imagini fixe (altele decât cinematografice); aparate 

fotografice de mărire sau de reducere    
 

 
9010 

 
Aparate și echipamente pentru laboratoare fotografice sau cinematografice, 
nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol; negatoscoape; 
ecrane pentru proiecții     

 

 
9011  Microscoape optice, inclusiv microscoape pentru microfotografie, 

microcinematografie sau microproiecție     
 

 
9012  Microscoape, altele decât microscoapele optice; difractografe  

 

 
9013  Lasere, altele decât diodele laser; alte aparate și instrumente optice, 

nedenumite și necuprinse la alte poziții ale acestui capitol    
 

 
9014  Busole, inclusiv compasuri de navigație; alte instrumente și aparate de 

navigație    
 

 
9015 

 

Instrumente și aparate de geodezie, de topografie, de arpentaj, de 
nivelmetrie, de fotogrametrie, de hidrografie, de oceanografie, de 
hidrologie, de meteorologie sau de geofizică, cu excepția busolelor; 
telemetre    

 

 
9016  Balanțe sensibile la o greutate de 5 cg sau mai puțin, cu sau fără greutăți     

 

 
9017 

 

Instrumente de desen, de trasare sau de calcul (de exemplu, mașini de 
desenat, pantografe, raportoare, truse de matematică, rigle și discuri de 
calcul); instrumente pentru măsurarea lungimii, pentru folosire manuală (de 
exemplu, rigle, rulete, micrometre, șublere, calibre), nedenumite și 
necuprinse în altă parte în acest capitol     

 

 
9018 

 
Instrumente și aparate pentru medicină, chirurgie, stomatologie sau 
medicina veterinară, inclusiv aparate de scintigrafie și alte aparate 
electromedicale, precum și aparate pentru testarea vederii     

 

 
9019 

 
Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj; aparate pentru testări 
psihologice; aparate de ozonoterapie, de oxigenoterapie, de aerosoloterapie, 
aparate respiratorii de reanimare și alte aparate de terapie respiratorie  

 

 
9020  Alte aparate respiratorii și măști de gaze, excluzând măștile de protecție 

lipsite de părți mecanice și element filtrant amovibil     
 

 
9021  Articole și aparate de ortopedie, inclusiv centurile și bandajele 
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medicochirurgicale și cârjele; atele, gutiere și alte articole și aparate pentru 
fracturi; articole și aparate de proteză; aparate pentru facilitarea auzului 
surzilor și alte aparate care se poartă, se duc în mână sau care se 
implantează în organism pentru compensarea unei deficiențe sau infirmități   

 

 
9022 

 

Aparate cu raze X și aparate care utilizează raze alfa, beta gama sau alte 
radiații ionizante, chiar de utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică 
sau veterinară, inclusiv aparate de radiofotografie sau de radioterapie, 
tuburi cu raze X și dispozitive generatoare de raze X, generatoare de 
tensiune, pupitre de comandă, ecrane, mese, fotolii și suporturi similare 
pentru examinare sau tratament    

 

 
9023  Instrumente, aparate și modele destinate demonstrațiilor (de exemplu, în 

învățământ sau la expoziții), improprii altor utilizări    
 

 
9024 

 
Mașini și aparate pentru încercări de duritate, tracțiune, comprimare, 
elasticitate sau de alte proprietăți mecanice ale materialelor (de exemplu, 
metale, lemn, textile, hârtie, material plastic)  

 

 
9025 

 
Densimetre, areometre și instrumente flotante similare, termometre, 
pirometre, barometre, higrometre și psihrometre, cu înregistrare sau nu, 
chiar combinate între ele     

 

 
9026 

 

Instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul debitului, nivelului, 
presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor (de 
exemplu, debitmetre, indicatoare de nivel, manometre, contoare de căldură) 
cu excepția instrumentelor și aparatelor de la pozițiile 9014, 9015, 9028 sau 
9032     

 

 
9027 

 

Instrumente și aparate pentru analize fizice sau chimice (de exemplu, 
polarimetre, refractometre, spectrometre, analizoare de gaz sau de fum); 
instrumente și aparate de măsură și control al viscozității, porozității, 
dilatării, tensiunii superficiale sau similare sau pentru măsurări 
calorimetrice, acustice sau fotometrice (inclusiv exponometre); 
microtoame    

 

 
9028  Contoare de gaze, de lichide sau de electricitate, inclusiv contoare pentru 

etalonarea lor   
 

 
9029 

 
Alte contoare (de exemplu, contoare de turații, de producție, pentru 
taximetre, de kilometraj, pedometre); indicatoare de viteză și tahometre, 
altele decât cele de la poziția 9014 sau 9015; stroboscoape    

 

 
9030 

 

Osciloscoape, analizoare de spectru și alte instrumente și aparate pentru 
măsurarea sau controlul mărimilor electrice, cu excepția celor de la 
poziția 9028; instrumente și aparate pentru măsurarea sau detectarea 
radiațiilor alfa, beta, gama, a razelor X, a radiațiilor cosmice sau a altor 
radiații ionizante   

 

 
9031  Instrumente, aparate și mașini de măsură sau de control nedenumite și 

necuprinse în altă parte în acest capitol; proiectoare de profile    
 

 
9032  Instrumente și aparate pentru reglare sau control automat   

 

 
9033  Părți și accesorii, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest 

capitol, pentru mașini, aparate, instrumente sau articole de la 
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capitolul 90    

 

 

Detaliind la 4 cifre tarifare, putem menționa următoarele aspecte6: 

 
9001 - Fibre optice și fascicule de fibre optice; cabluri din fibre optice, altele 

decât cele de la poziția 8544; materiale polarizante sub formă de foi sau 
plăci; lentile (inclusiv lentile de contact), prisme, oglinzi și alte elemente 
optice din orice material, nemontate, altele decât cele din sticlă 
neprelucrată optic 

 
Grupa are o pondere de numai 0,6% în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 891 mii dolari, înregistrând o 
scădere de 51,6% la finele anului 2021, comparativ cu 2018 (nivelul maxim a fost consemnat 
în 2018, respectiv de 1,357 milioane dolari), și o creștere de 78,3% pe primele 10 luni ale 
anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele vamale la importul în SUA 
sunt cuprinse între 0 și 6,7% la această grupă tarifară. Cele mai mari exporturi ale grupei 
sunt asigurate de Bulgaria cu 5,0 milioane dolari, Cehia cu 10,1 milioane dolari sau Ungaria 
cu 18,1 milioane dolari, în timp ce Polonia cu 137 mii dolari sau Croația cu 100 mii dolari 
înregistrează un nivel al livrărilor grupei inferior exportului românesc. 

 

 
 

9002 - Lentile, prisme, oglinzi și alte elemente optice din orice material, 
montate, pentru instrumente sau aparate, altele decât cele din sticlă 
neprelucrată optic 

 
Grupa are o pondere de 2% în totalul exporturilor românești din cadrul Capitolului 90 

(raportat la finele anului 2021), respectiv de 2,640 milioane dolari, înregistrând o scădere 
de 55,4% la finele anului 2021, comparativ cu 2018 (nivelul maxim a fost consemnat în 2019, 
respectiv de 6,404 milioane dolari), și o creștere de 38% pe primele 10 luni ale anului 2022 
față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele vamale la importul în SUA sunt cuprinse 
între 0 și 2,45% la această grupă tarifară. Cele mai mari exporturi ale grupei sunt asigurate 
de Cehia cu 3,1 milioane dolari, în timp ce Polonia cu 1,293 milioane dolari, Ungaria cu 
1,391 milioane dolari, Slovenia cu 283 mii dolari sau Slovacia cu 815 mii dolari înregistrează 
un nivel al livrărilor grupei inferior exportului românesc. 

 

 
6 Anexa 2 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
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9004 - Ochelari (de corecție, de protecție sau altele) și articole similare  
 

Grupa are o pondere de numai 0,4% în totalul exporturilor românești din cadrul 
Capitolului 90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 576 mii dolari, înregistrând o 
creștere de 22,9% la finele anului 2021, comparativ cu 2018 (nivelul maxim a fost 
consemnat în 2019, respectiv de 613 mii dolari), și o creștere de 32,6% pe primele 10 luni 
ale anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele vamale la importul în 
SUA sunt cuprinse între 2 și 2,5% la această grupă tarifară. Cele mai mari exporturi ale 
grupei sunt asigurate de Slovenia cu 967 mii dolari, în timp ce Grecia cu 260 mii dolari sau 
Slovacia cu 210 mii dolari înregistrează un nivel al livrărilor grupei inferior exportului 
românesc. 
 

 
 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
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9013 - Lasere, altele decât diodele laser; alte aparate și instrumente optice, 
nedenumite și necuprinse la alte poziții ale acestui capitol 

 
Grupa are o pondere de numai 0,3% în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 483 mii dolari, înregistrând o 
scădere de 53,9% la finele anului 2021, comparativ cu 2018 (nivelul maxim a fost consemnat 
în 2019, respectiv de 1,608 milioane dolari), și o scădere de 74,7% pe primele 10 luni ale 
anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele vamale la importul în SUA 
sunt cuprinse între 0 și 16% la această grupă tarifară. Cele mai mari exporturi ale grupei 
sunt asigurate de Polonia cu 7,8 milioane dolari, Cehia cu 4,2 milioane dolari, Slovenia cu 
1,3 milioane dolari, Ungaria cu 777 mii dolari, în timp ce Slovacia cu 457 mii dolari 
înregistrează un nivel al livrărilor grupei inferior exportului românesc. 
 

 
 

9015 - Instrumente și aparate de geodezie, de topografie, de arpentaj, de 
nivelmetrie, de fotogrametrie, de hidrografie, de oceanografie, de 
hidrologie, de meteorologie sau de geofizică, cu excepția busolelor; 
telemetre 

 
Grupa are o pondere de 3,3% în totalul exporturilor românești din cadrul Capitolului 

90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 4,418 milioane dolari, înregistrând o 
creștere exponențială de peste 200 de ori la finele anului 2021, comparativ cu 2018, și o 
creștere de 40% pe primele 10 luni ale anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 
2021. Taxele vamale la importul în SUA sunt cuprinse între 0 și 2,8% la această grupă 
tarifară. Cele mai mari exporturi ale grupei sunt asigurate de Ungaria cu 8,2 milioane 
dolari, urmată de țara noastră, în timp ce Cehia cu 1,1 milioane dolari sau Polonia cu 475 
mii dolari înregistrează un nivel al livrărilor grupei inferior exportului românesc. 
 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
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9018 - Instrumente și aparate pentru medicină, chirurgie, stomatologie sau 
medicina veterinară, inclusiv aparate de scintigrafie și alte aparate 
electromedicale, precum și aparate pentru testarea vederii   

 
Grupa are o pondere de 4,2% în totalul exporturilor românești din cadrul Capitolului 

90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 5,605 milioane dolari, înregistrând o 
scădere de 59,6% la finele anului 2021, comparativ cu 2018, și o scădere de 11,7% pe 
primele 10 luni ale anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele vamale 
la importul în SUA sunt 0 la această grupă tarifară. Cele mai mari exporturi ale grupei sunt 
asigurate de Polonia, de departe cel mai performant exportator, cu 218,2 milioane dolari, 
urmată de Cehia cu 117,4 milioane dolari, Bulgaria cu 104,1 milioane dolari, Ungaria cu 96,9 
milioane dolari, Slovenia cu 26,3 milioane dolari, Slovacia cu 15,8 milioane dolari, în timp 
ce Serbia cu 593 mii dolari sau Grecia cu 353 mii dolari înregistrează un nivel al livrărilor 
grupei inferior exportului românesc. 
 

 
 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
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9019 - Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj; aparate pentru testări 
psihologice; aparate de ozonoterapie, de oxigenoterapie, de 
aerosoloterapie, aparate respiratorii de reanimare și alte aparate de 
terapie respiratorie 

 
Grupa are o pondere de numai 0,6% în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 843 mii dolari, înregistrând o 
creștere de 139% la finele anului 2021, comparativ cu 2018, și o creștere de 86,3% pe 
primele 10 luni ale anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele vamale 
la importul în SUA sunt 0 la această grupă tarifară. Țara noastră este surclasată la 
exporturile grupei de state precum Cehia cu 9,1 milioane dolari, Ungaria cu 18,3 milioane 
dolari, Polonia cu 34,1 milioane dolari, Slovacia cu 1,1 milioane dolari, în timp ce Slovacia 
cu 317 mii dolari sau Croația cu 130 mii dolari înregistrează un nivel al livrărilor grupei 
inferior exportului românesc. 
 

 
 

9021 - Articole și aparate de ortopedie, inclusiv centurile și bandajele 
medicochirurgicale și cârjele; atele, gutiere și alte articole și aparate 
pentru fracturi; articole și aparate de proteză; aparate pentru facilitarea 
auzului surzilor și alte aparate care se poartă, se duc în mână sau care se 
implantează în organism pentru compensarea unei deficiențe sau 
infirmități  

 
Grupa are o pondere de numai 1,6% în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 2,197 milioane dolari, 
înregistrând o creștere de 176% la finele anului 2021, comparativ cu 2018, și o creștere de 
8,5% pe primele 10 luni ale anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele 
vamale la importul în SUA sunt 0 la această grupă tarifară. Țara cu cele mai mari exporturi 
la această grupă este, de departe, Polonia cu 548,1 milioane dolari, urmată de Bulgaria cu 
2,2 milioane dolari, în timp ce Ungaria cu 1,8 milioane dolari sau Cehia cu 570 mii dolari 
înregistrează un nivel al livrărilor grupei inferior exportului românesc. 

 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
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9022 - Aparate cu raze X și aparate care utilizează raze alfa, beta gama sau alte 
radiații ionizante, chiar de utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică 
sau veterinară, inclusiv aparate de radiofotografie sau de radioterapie, 
tuburi cu raze X și dispozitive generatoare de raze X, generatoare de 
tensiune, pupitre de comandă, ecrane, mese, fotolii și suporturi similare 
pentru examinare sau tratament  

 
Grupa are o pondere de numai 0,8% în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 1,058 milioane dolari, 
înregistrând o creștere de 63,1% la finele anului 2021, comparativ cu 2018, și o creștere de 
numai 0,4% pe primele 10 luni ale anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. 
Taxele vamale la importul în SUA sunt cuprinse între 0 și 1,4% la această grupă tarifară. 
Țara noastră este surclasată la această grupă de țări precum: Cehia cu 15,6 milioane dolari, 
Ungaria cu exporturi de 10,7 milioane dolari, Polonia cu 2,8 milioane dolari, Slovacia cu 
15,6 milioane dolari, în timp ce Serbia cu 792 mii dolari are un nivel inferior exportului 
românesc. 
 

 
 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
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9025 - Densimetre, areometre și instrumente flotante similare, termometre, 
pirometre, barometre, higrometre și psihrometre, cu înregistrare sau nu, 
chiar combinate între ele  

 
Grupa are o pondere de 1,1% în totalul exporturilor românești din cadrul Capitolului 

90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 1,491 milioane dolari, înregistrând o 
creștere de peste 2,8 ori la finele anului 2021, comparativ cu 2018, și o creștere de 3,5% pe 
primele 10 luni ale anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele vamale 
la importul în SUA sunt cuprinse între 0 și 2,9% la această grupă tarifară. Țara noastră este 
surclasată la această grupă de țări precum: Serbia cu 7,4 milioane dolari, Polonia cu 
exporturi de 4,5 milioane dolari, Cehia cu 3,1 milioane dolari, Bulgaria cu 21,6 milioane 
dolari, în timp ce Ungaria cu 1,1 milioane dolari înregistrează un nivel al livrărilor grupei 
inferior exportului românesc. 
 

 
 

9026 - Instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul debitului, nivelului, 
presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor (de 
exemplu, debitmetre, indicatoare de nivel, manometre, contoare de 
căldură) cu excepția instrumentelor și aparatelor de la pozițiile 9014, 
9015, 9028 sau 9032    

 
Grupa are o pondere de 12,3% în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 16,273 milioane dolari, 
înregistrând o creștere de 20,4% la finele anului 2021, comparativ cu 2018, și o creștere de 
50,2% pe primele 10 luni ale anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele 
vamale la importul în SUA sunt 0 la această grupă tarifară. Țara noastră este surclasată la 
această grupă de țări precum: Bulgaria cu 37,8 milioane dolari, Polonia cu exporturi de 27,6 
milioane dolari, în timp ce Cehia cu 13,3 milioane dolari, Ungaria cu 4,1 cu 2,2 milioane 
dolari sau Slovacia cu 2,1 milioane dolari au niveluri ale livrărilor grupei inferioare 
exportului românesc. 
 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
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9027 - Instrumente și aparate pentru analize fizice sau chimice (de exemplu, 
polarimetre, refractometre, spectrometre, analizoare de gaz sau de fum); 
instrumente și aparate de măsură și control al viscozității, porozității, 
dilatării, tensiunii superficiale sau similare sau pentru măsurări 
calorimetrice, acustice sau fotometrice (inclusiv exponometre); 
microtoame   

 
Grupa are o pondere de 20,6% (principala grupă de produse exportate pe piața SUA) 

în totalul exporturilor românești din cadrul Capitolului 90 (raportat la finele anului 2021), 
respectiv de 27,249 milioane dolari, înregistrând o creștere de 128% la finele anului 2021, 
comparativ cu 2018, și o scădere de 16,5% pe primele 10 luni ale anului 2022 față de 
perioada corespunzătoare din 2021. Taxele vamale la importul în SUA sunt cuprinse, la 
această grupă tarifară, între 0 și 1,2%. Țara noastră este surclasată la această grupă de țări 
precum: Polonia cu exporturi de 82,0 milioane dolari, Ungaria cu 36,4 milioane dolari, Cehia 
cu 35,3 milioane dolari, în timp ce Slovacia cu 7,1 milioane dolari, Slovenia cu 9,1 milioane 
dolari, Grecia cu 2,2 milioane dolari au niveluri ale livrărilor grupei inferioare exportului 
românesc. 
 

 
 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
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9028 - Contoare de gaze, de lichide sau de electricitate, inclusiv contoare pentru 
etalonarea lor  

 
Grupa are o pondere de numai 0,6% în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 861 mii dolari, înregistrând o 
creștere de 24,9% la finele anului 2021, comparativ cu 2018, și o scădere de 46% pe primele 
10 luni ale anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele vamale la 
importul în SUA sunt cuprinse, la această grupă tarifară, între 0 și 2,5 cenți plus 2,5%. Țara 
noastră este surclasată la această grupă de țări precum: Cehia cu exporturi de 5,9 milioane 
dolari, Ungaria cu 5,4 milioane dolari, Polonia cu 2,5 milioane dolari sau Slovacia cu 2,1 
milioane dolari. 

 

 
 

9029 - Osciloscoape, analizoare de spectru și alte instrumente și aparate pentru 
măsurarea sau controlul mărimilor electrice, cu excepția celor de la 
poziția 9028; instrumente și aparate pentru măsurarea sau detectarea 
radiațiilor alfa, beta, gama, a razelor X, a radiațiilor cosmice sau a altor 
radiații ionizante 

 
Grupa are o pondere de 3,5% în totalul exporturilor românești din cadrul Capitolului 

90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 4,728 milioane dolari, înregistrând o 
scădere de 61,2% la finele anului 2021, comparativ cu 2018, și o creștere de 21,1% pe 
primele 10 luni ale anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele vamale 
la importul în SUA sunt cuprinse, la această grupă tarifară, între 0 și 6%. Țara noastră este 
“performer” la această grupă tarifară, în timp ce Cehia înregistrează exporturi de 1,5 
milioane dolari, Ungaria de 3,8 milioane dolari, iar Slovacia de 3,6 milioane dolari. 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
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9030 - Osciloscoape, analizoare de spectru și alte instrumente și aparate pentru 
măsurarea sau controlul mărimilor electrice, cu excepția celor de la 
poziția 9028; instrumente și aparate pentru măsurarea sau detectarea 
radiațiilor alfa, beta, gama, a razelor X, a radiațiilor cosmice sau a altor 
radiații ionizante 

 
Grupa are o pondere de 20,1% (a 2-a ca nivel) în totalul exporturilor românești din 

cadrul Capitolului 90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 26,622 milioane dolari, 
înregistrând o creștere de 13,4% la finele anului 2021, comparativ cu 2018, și o creștere de 
43,5% pe primele 10 luni ale anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele 
vamale la importul în SUA sunt cuprinse, la această grupă tarifară, între 0 și 1,7%. 
“Performează” mai bine decât țara noastră: Cehia (cu 51,1 milioane dolari), în timp ce 
Bulgaria înregistrează exporturi de 8,5 milioane dolari, Ungaria de 12,5 milioane dolari, 
Polonia de 5,1 milioane dolari, Slovenia de 13,2 milioane dolari, iar Slovacia de 3,5 milioane 
dolari. 

 
 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9404.htm
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9031 - Instrumente, aparate și mașini de măsură sau de control nedenumite și 
necuprinse în altă parte în acest capitol; proiectoare de profile 

 
Grupa are o pondere de 18,3% în totalul exporturilor românești (a 3-a grupă ca 

pondere) din cadrul Capitolului 90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 24,117 
milioane dolari, înregistrând o creștere de peste 10 ori la finele anului 2021, comparativ cu 
2018, și o scădere de 19,9% pe primele 10 luni ale anului 2022 față de perioada 
corespunzătoare din 2021. Taxele vamale la importul în SUA sunt cuprinse, la această grupă 
tarifară, între 0 și 1,7%. “Performează” mai bine decât țara noastră: Cehia (cu 32,8 
milioane dolari), Ungaria (cu 37,8 milioane dolari), în timp ce Slovenia înregistrează 
exporturi de 15,8 milioane dolari, Polonia de 17,6 milioane dolari, Serbia de 8,7 milioane 
dolari, iar Slovacia de 6,2 milioane dolari. 

 

 
 

9032 - Instrumente și aparate pentru reglare sau control automat   
 
Grupa are o pondere de 7,1% în totalul exporturilor românești din cadrul Capitolului 

90 (raportat la finele anului 2021), respectiv de 9,429 milioane dolari, înregistrând o 
scădere de 23,3% la finele anului 2021, comparativ cu 2018, și o scădere de 0,2% pe primele 
10 luni ale anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele vamale la 
importul în SUA sunt cuprinse, la această grupă tarifară, între 0 și 1,7%. “Performează” mai 
bine decât țara noastră: Cehia (cu 12,4 milioane dolari), Ungaria (cu 64,9 milioane dolari), 
Polonia (cu 94,6 milioane dolari), în timp ce Bulgaria înregistrează exporturi de 2,8 milioane 
dolari, iar Croația de 4,6 milioane dolari. 

 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9403.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9402.htm
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9033 -  Părți și accesorii, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, 
pentru mașini, aparate, instrumente sau articole de la capitolul 90 

 
Grupa are o pondere de 7,1% în totalul exporturilor românești din cadrul Capitolului 

90 (raportat la finele anului 20217), respectiv de 1,978 milioane dolari, înregistrând o 
creștere de peste 58 de ori la finele anului 2021, comparativ cu 2018, dar o scădere de 7,4% 
pe primele 10 luni ale anului 2022 față de perioada corespunzătoare din 2021. Taxele 
vamale la importul în SUA sunt cuprinse, la această grupă tarifară, între 0 și 4,4%. Țara 
noastră, la această grupă tarifară, este “performer”, Polonia fiind imediat sub țara noastră 
ca nivel de exporturi, cu 1,3 milioane dolari. 

 

 
 

 
 

 

 
7 Valoarea de referință din analiza care urmează 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9401.htm
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Considerente privind anumite dificultăţi în derularea şi 
dezvoltarea exporturilor românești de instrumente și aparate optice, 
fotografice sau cinematografice, de măsură și control sau de precizie, 

instrumente și aparate medico-chirurgicale 

 

➢ Ca și în cazul altor exporturi românești, destinate pieței nord-americane (în general), se 
înregistrează în continuare, din păcate, o anumită neatractivitate relativă pieţei SUA (și 
Canadei, într-o mai mică măsură, deși în acest caz exportatorii români pot profita de 
anumite avantaje ce decurg din intrarea în vigoare, la finele anului 2017, a acordului de 
liber-schimb CETA dintre Canada și statele membre UE) pentru exportatorii români, ca 
urmare a distanţei mari de transport, cât şi datorită faptului că piaţa europeană oferă 
condiţii mai avantajoase (astfel încât aceștia o preferă – în mod evident/natural - pe 
aceasta din urmă).  

➢ De asemenea, trebuie ținut cont și de faptul că, în acest caz, majoritatea exporturilor 
românești sunt realizate de companii multinaționale, astfel încât evoluția acestora 
depinde de politicile interne ale respectivelor companii. 

➢ Dacă analizăm și mai în detaliu (la 10 cifre tarifare) componența exporturilor românești 
pe piața americană, remarcăm faptul că principalele articole exportate sunt cele de la 
subpozițiile tarifare:  

o 9031.80.8070 (echipamente pentru testarea caracteristicilor motoarelor cu 
combustie internă) cu exporturi de 22,9 milioane dolari (la finele lui 2021) și 
15,2 milioane dolari (pe primele 10 luni ale anului 2022);  

o 9030.39.0100 (instrumente și aparate cu dispozitiv de înregistrare pentru 
măsurarea sau verificarea tensiunii, curentului, rezistenței sau puterii) cu 
exporturi de 15,3 milioane dolari (la finele lui 2021) și 12,3 milioane dolari (pe 
primele 10 luni ale anului 2022);  

o 9015.90.0160 (părți și accesorii a unor alte instrumente și dispozitive 
geofizice) cu exporturi de 4,3 milioane dolari (la finele lui 2021) și 4,9 
milioane dolari (pe primele 10 luni ale anului 2022);  

o 9026.20.4000 (instrumente și aparate electrice pentru măsurarea sau 
verificarea presiunii) cu exporturi de 7,7 milioane dolari (la finele lui 2021) și 
6,5 milioane dolari (pe primele 10 luni ale anului 2022);  

o 9027.10.2000 (aparate electrice pentru analizarea gazelor sau fumului) cu 
exporturi de 7,9 milioane dolari (la finele lui 2021) și 6,6 milioane dolari (pe 
primele 10 luni ale anului 2022);  

o 9029.20.4080 (contoare sau tahometre, nu din cele pentru utilizare în aviația 
civilă) cu exporturi de 4,3 milioane dolari (la finele lui 2021) și 4,5 milioane 
dolari (pe primele 10 luni ale anului 2022);  

o 9030.20.1000 (osciloscoape și oscilografe, cu excepția celor special destinate 
telecomunicațiilor) cu exporturi de 4,5 milioane dolari (la finele lui 2021) și 
4,7 milioane dolari (pe primele 10 luni ale anului 2022);  

o 9030.33.3800 (instrumente și aparate pentru măsurarea sau verificarea 
tensiunii, curentului sau puterii, fără dispozitiv de înregistrare) cu exporturi 
de 3,5 milioane dolari (la finele lui 2021) și 7,6 milioane dolari (pe primele 10 
luni ale anului 2022); 
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➢ Concurenţa puternică exercitată de țările USMCA (20% din totalul livrărilor Capitolului), 
China (aproape 13%) şi alte ţări asiatice (peste 20% din totalul livrărilor pe piața locală) 
sau din ţări cu care SUA are incheiate acorduri bilaterale de acces preferenţial pe piaţă 
(Chile, Iordania, Israel, Coreea de Sud) în special pentru bunuri de consum, care 
constituie o parte importantă a exporturilor româneşti pe relaţia SUA are repercusiuni 
directe asupra potențialului de export al producătorilor români. 

➢ Se remarcă, în context, 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 
25-30% din nivelul real al schimburilor comerciale totale (generale), iar în cazul unor 
articole precum cele cuprinse în cadrul Capitolului 90 poate fi încă și mai mare (conform 
statisticilor românești, totalul exporturilor țării noastre pe piața SUA a fost de 59,596 
milioane dolari, în timp ce statistica americană consemnează importuri din România de 
131,895 milioane dolari, deci de peste 2 ori mai multe). 

➢ Există încă un nivel scăzut de adaptabilitate a ofertei de export a României vis-a-vis de 
piaţa SUA, atât din punct de vedere al capacităţii şi vitezei de reacţie la cerinţele 
conjuncturale, cât şi la alte cerinţe specifice ale acesteia. Un număr însemnat de firme 
americane abordate în cadrul acţiunilor de promovare iniţiate de BPCE-uri şi-au declinat 
interesul în baza unor experienţe anterioare, cum ar fi corespondenţa greoaie, întârzieri 
în răspuns, sau lipsa oricărui răspuns; dar și firmele românești care nu au – încă, din 
păcate – capacitatea de a răspunde unor condiții minime solicitate de partenerii locali 
sau de a-și adapta producția internă pentru a reduce costurile și a putea fi, cu adevărat, 
competitivi în raport cu alți producători. 

➢ Lipsa, la nivelul companiilor româneşti cu potenţial de export, a unor programe coerente 
de prospectare a pieţei americane – cu anumite excepții (adaptate la actualele condiții 
de lucru, în care se desfășoară majoritatea relațiilor de lucru inter-companii), face ca 
demersurile acestora să fie percepute de către firmele americane cu experienţă ca 
întâmplătoare şi lipsite de perspectivă. 

➢ Este întâlnită o insuficientă utilizare a unor forme moderne de comercializare (în 
principal din lipsa resurselor financiare necesare), cum ar fi crearea, promovarea şi 
impunerea unor linii şi mărci de produs, adaptarea producţiei la evoluţia ciclică a pieţei, 
vânzarea prin agenţi locali specializaţi, prezentarea produselor sub denumiri comerciale 
atractive, respectarea cu stricteţe a reglementărilor şi standardelor americane de 
calitate, inscripţionare bilingvă (de preferință doar în limba engleză) etc. 

➢ Produsele analizate în materialul de față beneficiază de taxe vamale cuprinse între zero 
și 16% (maxim) la exportul pe piața din SUA, 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). 

➢ Totodată, cerințele specifice pieței americane, diferite de cele de pe piața 
intracomunitară, nu încurajează mulți producători români să se orienteze și către piața 
nord-americană, fiind pierdute astfel oportunități semnificative de desfacere a propriilor 
produse; de asemenea, trebuie ținut cont și de lipsa unor strategii coerente de 
abordare, în mod coordonat, a pieței nord-americane de către producătorii și 
exportatorii români, absența acestora de la marile târguri și expoziții internaționale de 
profil reprezentând un dezavantaj substanțial în acest sens. 

➢ Merită menționat că țara noastră, din păcate, nu este mai performantă nici față de unii 
dintre vecinii noștri, foste membre ale lagărului socialist, Polonia înregistrând exporturi 
de 8 ori mai mari decât România, Cehia de peste 3,1 ori sau Ungaria de peste 2,5 ori; 
exportatorii români realizează livrări de peste 2,1 ori mai mari decât cele ale Slovaciei 
sau de 1,8 ori peste nivelul exporturilor Sloveniei, țări însă semnificativ mai mici decât 
România; trebuie menționat exemplul pozitiv al Bulgariei vecine, ale cărei exporturi s-au 
dublat în 2021, comparativ cu 2018 (înregistrând o creștere majoră de 84% și în 2021 
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față de 2020), astfel că nivelul exporturilor bulgărești din cadrul Capitolului 90 este 
superior celui înregistrat de țara noastră. 

➢ Țara noastră are încă avantaje competitive în ceea ce privește producția și exportul de 
produse precum osciloscoape, analizoare de spectru, aparate și mașini de măsură sau de 
control, aparate pentru analize fizice sau chimice, aparate pentru măsurarea debitului, 
nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor, diverse 
instrumente și aparate destinate sectorului medical, lentile, prisme, oglinzi sau alte 
elemente optice – și care ar putea determina o creștere exponențială, pe termen scurt și 
mediu, a livrărilor românești în cadrul Capitolului 90; nu trebuie, însă neglijat, nici 
efortul de diversificare a nomenclatorului de produse oferite la export, în special a 
unora din cele cu valoare adăugată. 
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Anexa nr. 1 – Principalele 50 de țări exportatoare pe piața SUA, la Capitolul 90 

(date statistice valabile pentru anul 2021) 

Loc 
Țări exportatoare (top 50) 

Capitolul 90 
2021  
dolari 

Pondere 
2021 

% 

Creștere 
2021/2020 

% 

   103.958.430.907  17,34 

1 Mexic 17.017.163.015 16,37 17,13 

2 China 13.347.455.741 12,84 13,01 

3 Germania 11.445.914.545 11,01 17,65 

4 Irlanda 7.493.563.509 7,21 10,70 

5 Japonia 7.198.360.855 6,92 19,62 

6 Elveția 4.204.760.415 4,04 12,45 

7 Canada 3.868.744.756 3,72 15,85 

8 Singapore 3.855.154.072 3,71 7,79 

9 Costa Rica 3.335.674.957 3,21 30,19 

10 Marea Britanie 3.225.132.387 3,10 11,16 

11 Malaiezia 3.003.904.025 2,89 16,32 

12 Italia 2.536.381.233 2,44 44,29 

13 Taipei, China 2.493.109.487 2,40 13,96 

14 Franța 2.285.993.565 2,20 22,06 

15 Israel 2.042.146.222 1,96 13,41 

16 Coreea de Sud 1.547.112.001 1,49 22,91 

17 Tailanda 1.360.047.262 1,31 23,99 

18 Vietnam 1.279.326.484 1,23 41,70 

19 Țările de Jos 1.210.829.441 1,16 18,72 

20 Republica Dominicană 1.133.897.354 1,09 11,64 

21 Polonia 1.058.452.934 1,02 20,87 

22 Suedia 974.167.442 0,94 -0,64 

23 Australia 867.662.861 0,83 27,07 

24 Danemarca 820.660.681 0,79 33,45 

25 Austria 691.845.468 0,67 28,14 

26 India 611.609.757 0,59 29,30 

27 Finlanda 537.688.236 0,52 22,05 

28 Filipine 515.285.900 0,50 40,32 

29 Cehia 417.117.283 0,40 8,97 

30 Ungaria 339.194.077 0,33 38,03 

31 Spania 325.825.984 0,31 24,02 

32 Indonezia 239.733.115 0,23 3,94 

33 Brazilia 239.050.668 0,23 39,29 
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Loc 
Țări exportatoare (top 50) 

Capitolul 90 
2021  
dolari 

Pondere 
2021 

% 

Creștere 
2021/2020 

% 

34 Norvegia 234.023.618 0,23 16,68 

35 Noua Zeelandă 222.000.753 0,21 -8,58 

36 Bulgaria 186.215.493 0,18 84,06 

37 Portugalia 175.891.852 0,17 42,04 

38 Belgia 162.748.311 0,16 10,06 

39 Estonia 151.245.919 0,15 38,37 

40 România 131.895.933 0,13 42,92 

41 Pakistan 129.434.783 0,12 18,58 

42 Lituania 100.412.044 0,10 27,16 

43 Laos 96.002.173 0,09 413,78 

44 Slovenia 72.768.379 0,07 32,83 

45 Islanda 71.841.865 0,07 47,56 

46 Turcia 69.447.279 0,07 35,45 

47 Hong Kong 62.880.575 0,06 -1,41 

48 Slovacia 61.261.197 0,06 27,33 

49 Federația Rusă 56.343.349 0,05 39,01 

50 Africa de Sud 37.046.369 0,04 18,48 
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Anexa nr. 2 – Exporturile românești din cadrul Capitolului 90, detaliate la nivel de 4 cifre (date statistice ale Vămii americane), 
în dolari în intervalul 2018-2021, 2022 (10 luni) și creșterea procentuală între anii 2018-2021  

 

Cod 
tarifar 

Descriere 2018 2019 2020 2021 2022 (oct) creștere 
2021/2018 

9001 Fibre optice și fascicule de fibre 
optice; cabluri din fibre optice, altele 
decât cele de la poziția 8544; 
materiale polarizante sub formă de 
foi sau plăci; lentile (inclusiv lentile 
de contact), prisme, oglinzi și alte 
elemente optice din orice material, 
nemontate, altele decât cele din 
sticlă neprelucrată optic 

1.357.702 570.736 306.253 891.271 607.929 -34,3 

9002 Lentile, prisme, oglinzi și alte 
elemente optice din orice material, 
montate, pentru instrumente sau 
aparate, altele decât cele din sticlă 
neprelucrata optic  

5.930.954 6.404.402 4.695.347 2.640.322 3.015.743 -55,7 

9003 Monturi și rame de ochelari sau de 
articole similare și părți ale acestora 

0 6.408 0 0 0 n/a 

9004 Ochelari (de corecție, de protecție 
sau altele) și articole similare 

468.471 613.196 311.353 576.005 477.674 +22,9 

9005 Binocluri, lunete, lunete astronomice, 
telescoape optice și monturi ale 
acestora; alte instrumente de 
astronomie și suporturile acestora, cu 
excepția instrumentelor de radio-
astronomie 

0 0 17.858 4.793 0 n/a 

9006 Aparate fotografice (altele decât 
cinematografice); aparate și 
dispozitive, inclusiv lămpi și tuburi, 

0 46.933 14.357 44.666 4.935 n/a 
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 Cod 
tarifar 

Descriere 2018 2019 2020 2021 2022 (oct) creștere 
2021/2018 

pentru producerea luminii de blitz în 
tehnica fotografică, cu excepția 
lămpilor și tuburilor cu descărcare de 
la poziția 8539 

9007 Aparate de filmat și proiectoare 
cinematografice, chiar încorporând 
aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului 

0 3.282 0 3.366 4.066 n/a 

9010 Aparate și echipamente pentru 
laboratoare fotografice sau 
cinematografice, nedenumite și 
necuprinse în altă parte în acest 
capitol; negatoscoape; ecrane pentru 
proiecții 

14.920 0 0 0 0 n/a 

9011 Microscoape optice, inclusiv 
microscoape pentru microfotografie, 
microcinematografie sau 
microproiecție 

0 7.500 0 0 0 n/a 

9012 Microscoape, altele decât 
microscoapele optice; difractografe 

25.982 2.816 2.844 0 0 -100 

9013 Dispozitive cu cristale lichide care nu 
constituie articole cuprinse mai 
specific la alte poziții; lasere, altele 
decât diodele laser; alte aparate și 
instrumente optice, nedenumite și 
necuprinse la alte poziții ale acestui 
capitol 

1.049.492 1.608.592 597.962 483.779 71.268 -53,9 

9014 Busole, inclusiv compasuri de 
navigație; alte instrumente și aparate 
de navigație 

0 10.000 0 123.641 76.018 n/a 

9015 Instrumente și aparate de geodezie, 
de topografie, de arpentaj, de 

21.881 152.884 31.781 4.418.481 4.973.604 +20093 



Pagina | 28  

 

Cod 
tarifar 

Descriere 2018 2019 2020 2021 2022 (oct) creștere 
2021/2018 

nivelmetrie, de fotogrammetrie, de 
hidrografie, de oceanografie, de 
hidrologie, de meteorologie sau de 
geofizică, cu excepția busolelor; 
telemetre  

9017 Instrumente de desen, de trasare sau 
de calcul (de exemplu, mașini de 
desenat, pantografe, raportoare, 
truse de matematică, rigle și discuri 
de calcul); instrumente pentru 
măsurarea lungimii, pentru folosire 
manuală (de exemplu, rigle, rulete, 
micrometre, șublere, calibre), 
nedenumite și necuprinse în altă 
parte în acest capitol   

0 0 7.372 5.948 0 n/a 

9018 Instrumente și aparate pentru 
medicină, chirurgie, stomatologie sau 
medicina veterinară, inclusiv aparate 
de scintigrafie și alte aparate 
electromedicale, precum și aparate 
pentru testarea vederii  

13.871.145 11.881.986 6.760.437 5.605.724 4.184.227 -59,6 

9019 Aparate de mecanoterapie; aparate 
de masaj; aparate pentru testări 
psihologice; aparate de ozonoterapie, 
de oxigenoterapie, de 
aerosoloterapie, aparate respiratorii 
de reanimare și alte aparate de 
terapie respiratorie  

352.904 854.182 1.207.616 843.333 1.163.033 +138,9 

9020 Alte aparate respiratorii și măști de 
gaze, excluzând măștile de protecție 
lipsite de părți mecanice și element 
filtrant amovibil 

29.122 165.687 162.195 135.141 108.612 +364 
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 Cod 
tarifar 

Descriere 2018 2019 2020 2021 2022 (oct) creștere 
2021/2018 

9021 Articole și aparate de ortopedie, 
inclusiv centurile și bandajele 
medicochirurgicale și cârjele; atele, 
gutiere și alte articole și aparate 
pentru fracturi; articole și aparate de 
proteză; aparate pentru facilitarea 
auzului surzilor și alte aparate care se 
poartă, se duc în mână sau care se 
implantează în organism pentru 
compensarea unei deficiențe sau 
infirmități 

796.820 849.419 1.056.526 2.197.577 2.027.926 +175,8 

9022 Aparate cu raze X și aparate care 
utilizează raze alfa, beta și gama, 
chiar de utilizare medicală, 
chirurgicală, stomatologică sau 
veterinară, inclusiv aparate de 
radiofotografie sau de radioterapie, 
tuburi cu raze X și dispozitive 
generatoare de raze X, generatoare 
de tensiune, pupitre de comandă, 
ecrane, mese, fotolii și suporturi 
similare pentru examinare sau 
tratament  

648.719 767.397 711.286 1.058.343 876.127 +63,4 

9023 Instrumente, aparate și modele 
destinate demonstrațiilor (de 
exemplu, în învățământ sau la 
expoziții), improprii altor utilizări  

62.419 43.005 79.291 111.030 35.305 +77,8 

9024 Mașini și aparate pentru încercări de 
duritate, tracțiune, comprimare, 
elasticitate sau de alte proprietăți 
mecanice ale materialelor (de 
exemplu, metale, lemn, textile, 

3.200 7.000 25.551 0 0 -100 
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Cod 
tarifar 

Descriere 2018 2019 2020 2021 2022 (oct) creștere 
2021/2018 

hârtie, material plastic)  

9025 Densimetre, areometre și instrumente 
flotante similare, termometre, 
pirometre, barometre, higrometre și 
psihrometre, cu înregistrare sau nu, 
chiar combinate între ele  

398.854 1.206.756 1.386.225 1.491.319 1.446.361 +273,9 

9026 Instrumente și aparate pentru 
măsurarea sau controlul debitului, 
nivelului, presiunii sau altor 
caracteristici variabile ale lichidelor 
sau gazelor (de exemplu, debitmetre, 
indicatoare de nivel, manometre, 
contoare de căldură) cu excepția 
instrumentelor și aparatelor de la 
pozițiile 9014, 9015, 9028 sau 9032 

13.510.033 13.597.169 10.748.207 16.273.561 19.221.136 +20,4 

9027 Instrumente și aparate pentru analize 
fizice sau chimice (de exemplu, 
polarimetre, refractometre, 
spectrometre, analizoare de gaze sau 
gaze arse); instrumente și aparate de 
măsură și control al viscozității, 
porozității, dilatării, tensiunii 
superficiale sau similare sau pentru 
măsurări calorimetrice, acustice sau 
fotometrice (inclusiv exponometre); 
microtoame  

11.962.545 22.087.519 21.892.825 27.249.604 19.795.861 +127,7 

9028 Contoare de gaze, de lichide sau de 
electricitate, inclusiv contoare pentru 
etalonarea lor 

689.387 191.420 372.645 861.218 458.332 +24,9 

9029 Alte contoare (de exemplu, contoare 
de turații, de producție, pentru 
taximetre, de kilometraj, 

12.210.703 7.722.329 3.835.709 4.728.365 4.741.139 -61,2 
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 Cod 
tarifar 

Descriere 2018 2019 2020 2021 2022 (oct) creștere 
2021/2018 

podometre); indicatoare de viteză și 
tahometre, altele decât cele de la 
poziția 9014 sau 9015; stroboscoape 

9030 Osciloscoape, analizoare de spectru și 
alte instrumente și aparate pentru 
măsurarea sau controlul mărimilor 
electrice, cu excepția celor de la 
poziția 9028; instrumente și aparate 
pentru măsurarea sau detectarea 
radiațiilor alfa, beta, gama, a razelor 
X, a radiațiilor cosmice sau a altor 
radiații ionizante  

23.468.384 26.651.582 20.645.154 26.622.264 29.606.852 +13,4 

9031 Instrumente, aparate și mașini de 
măsură sau de control nedenumite și 
necuprinse în altă parte în acest 
capitol; proiectoare de profile 

2.325.291 2.553.842 8.260.277 24.117.588 16.375.317 +937 

9032 Instrumente și aparate pentru reglare 
sau control automat 

12.301.997 8.426.901 8.571.007 9.429.968 7.702.234 -23,3 

9033 Părți și accesorii, nedenumite și 
necuprinse în altă parte în acest 
capitol, pentru mașini, aparate, 
instrumente sau articole de la 
capitolul 90  

33.815 23.657 586.184 1.978.626 1.525.461 +5751 

Total:   101.534.740 106.450.192 92.286.262 131.895.933 118.499.160 +29,9 

 

 


