
       

 
 

 

  
 

 
Statistica vamală a României 

- date generale - 

 
 
Statistica românească înregistrează o 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 2017-2021 este prezentată succint în tabelul de mai jos:  
 
                                     - milioane dolari -  

 222 000 111 777    222 000 111 888       222 000 111 999       222 000 222 000       222 000 222 111    

TTT OOO TTT AAA LLL    2.469 2.629 2.369 2.239 2.954 

EEE xxx ppp ooo rrr ttt    1.244 1.570 1.465 1.215 1.851 

III mmm ppp ooo rrr ttt    1.225 1.060 904 1.025 1.103 

SSS ooo lll ddd    +19 +510 +561 +190 +748 
 

Evoluția comerțului bilateral cu bunuri dintre România și SUA între 2017-2021  
(statistica vamală românească) 
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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 
bilaterale în perioada 2017-2021 este prezentată succint în tabelul de mai jos:  

                                              - milioane dolari -  

 222 000 111 777    222 000 111 888    222 000 111 999       222 000 222 000       222 000 222 111    

TTT OOO TTT AAA LLL    3.149 3.698 3.326 3.047 4.335 

EEE xxx ppp ooo rrr ttt    2.201 2.590 2.384 2.133 2.920 

III mmm ppp ooo rrr ttt    948 1.108 942 914 1.415 

SSS ooo lll ddd    +1.253 +1.482 +1.442 +1.219 +1.505 
 

 
Evoluția comerțului bilateral cu bunuri dintre România și SUA,  

între 2017-2021 (statistica vamală americană) 
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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 ale României 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. 

 
SUA reprezintă, şi din punctul de vedere al importurilor de plastic și articole din 

plastic, o piaţă imensă, volumul importurilor de articole de la capitolul 94 al tarifului vamal 
cifrându-se, în 2021, la 76,5 miliarde dolari, în creştere cu 29,8% faţă de 2020, când 
volumul acestor importuri a fost de 58,9 miliarde dolari. 

 

 

 

 

                                                 
1 În actualele condiții speciale, marcate de evenimentele tragice din Ucraina și de criza sectorului de 
transport maritim internațional 
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Nu mai puțin de 194 de țări și teritorii au înregistrat exporturi la Capitolul 94 pe 

piața americană, însă doar 96 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 10 exportatori pe piața SUA de plastic și articole din plastic au fost, la 

sfârșitul anului 2021:  
 

- China, cu 23,9 miliarde dolari (31,3% din total importuri),  

- Canada, cu 14,8 miliarde dolari (19,4% din total importuri),  

- Mexic, cu 7,1 miliarde dolari (9,3% din total importuri),  

- Republica Coreea, cu 4,2 miliarde dolari (5,4% din total importuri),  

- Germania, cu 3,7 miliarde dolari (4,9% din total importuri),  

- Taiwan, cu 3,0 miliarde dolari (3,9% din total importuri),  

- Japonia, cu 2,4 miliarde dolari (3,2% din total importuri),  

- Vietnam, cu 2,0 miliarde dolari (2,7% din total importuri), 

- Marea Britanie, cu 1,0 miliarde dolari (1,4% din total importuri) și  

- India, cu 1,0 miliard dolari (1,3% din total importuri). 

 
Interesant de remarcat că ponderea Chinei, ca furnizor de plastic și articole din 

plastic pe piața americană, a rămas relativ constantă în ultimii 5 ani, fiind de 31,3% în 2021 
și de 31,2% la nivelul anului 2017, în timp ce ponderea Canadei a scăzut ușor de la 20,9% în 
2017 la 19,4% anul trecut, cea a Mexicului a scăzut de la 9,6% la 9,3%, a Republicii Coreea a 
crescut de la 4,3% la 5,4%, iar a Germaniei a scăzut de la 5,7% la 4,9%. 
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Merită menționat că acești principali 10 exportatori dețin nu mai puțin de 83,1% din 
piața americană, așa cum se poate observa și din graficul de mai jos.  
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Scurtă analiză comparativă a exporturilor românești plastic și articole 
din plastic (date statistice americane) pentru Capitolul 392 

 

În continuare vom face o scurtă analiză a evoluției exporturilor românești de mobilă 
pe piața americană, în perioada 2017-2021 pentru Capitolul 39 din Tarful Vamal Armonizat. 

La Capitolul 39 (Materiale plastic și articole din material plastic) au fost 
înregistrate la finele anului 2021 importuri în SUA în cuantum de peste 76,526 miliarde 
dolari, reprezentând o creștere de 29,8% comparativ cu 2020 și una de 33,2% comparativ cu 
2019.  

Țara noastră, cu 37,2 milioane dolari, se află pe locul 553 în topul exportatorilor 
la acest Capitol, cu 0,05% din total (și înregistrând o creștere de 75,7% comparativ cu finele 
anului 2020), fiind a 18-a țară membră a UE cu astfel de livrări, respectiv după Germania 
(locul 5), Italia (locul 12), Franța (locul 13), Belgia (locul 15), Țările de Jos (locul 16), 
Spania (locul 20), Suedia (locul 21), Austria (locul 22), Irlanda (locul 27), Polonia (locul 30), 
Cehia (locul 31), Danemarca (locul 35), Ungaria (locul 38), Finlanda (locul 39), Portugalia 
(locul 44), Grecia (locul 51) și Slovenia (locul 53)4. Performează “mai slab” decât țara 
noastră state europene precum Bulgaria (locul 59), Lituania (locul 60), Slovacia (locul 66 sau 
Croația (locul 79). De remarcat că, după datele statistice ale Vămii românești, exporturile 
către piața americană au fost de 33,0 milioane dolari la finele lui 2021, înregistrând o 
creștere de 53,3% comparativ cu anul 2020 și o pondere de 1,7% din totalul exporturilor 
românești pe această piață. 

 
Totodată – revenind la analiza datelor statistice ale Vămii americane - ponderea 

țării noastre în total importuri americane a progresat de la 0,03% în 2017 la 0,05% anul 
trecut. În același timp, ponderea exporturilor de mobilă românească în total exporturi 
generale a atins nivelul de 1,27%, de la 0,79% în 2017 (deci o creștere semnificativă în 
ponderea acestor exporturi generale). 

 
Capitolul 39 înglobează materialele clasificate de la poziţiile 39.01 până la 39.14 

care, supuse unei influenţe exterioare (în general căldură şi presiune, cu utilizarea unui 
solvent sau plastifiant, dacă este cazul), sunt capabile sau au fost capabile, în momentul 
polimerizării sau într-un stadiu ulterior, să adopte prin mulare, turnare, profilare, laminare 
sau orice alt procedeu, o formă pe care o păstrează şi după ce această influenţă a încetat 
să acţioneze5. 

 În Nomenclatură, expresia materiale plastice cuprinde şi fibrele vulcanizate. Acest 
termen nu este aplicat totuşi acelor materiale considerate ca materiale textile, din 
Secţiunea XI. 

Capitolul nu cuprinde: 

a)  ceara de la poziţia 27.12 sau 34.04; 

b)  compuşii organici cu compoziţie chimică definită, prezentaţi separat (Capitolul 29); 

c)  heparina şi sărurile ei (poziţia 30.01); 

                                                 
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
 din 194 de țări care livrează pe piața SUA 

4
 Anexa 7 

5 http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/SECTIUNEA%20VII/Capitolul%2039/CAPITOLUL%2039.htm 

https://dataweb.usitc.gov/scripts/cy_m3_run.asp?Fl=x&Phase=HTS2&cc=4850&cn=Romania
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d)  soluţiile (altele decât colodiul), în solvenţi organici volatili, de produse menţionate la 
poziţiile de la 39.01 până la 39.13, când proporţia în greutate a solventului depăşeşte 
50% din greutatea soluţiei (poziţia 32.08); foliile pentru marcare prin presare la cald 
de la poziţia 32.12, 

e)  agenţii activi de suprafaţă organici şi preparatele de la poziţia 34.02; 

f)   gumele topite şi gumele esterii (poziţia 38.06); 

g)  reactivii de diagnostic sau de laborator pe un suport de material plastic (poziţia 
38.22);    

h)  cauciucul sintetic, aşa cum este definit la Capitolul 40, şi articolele din cauciuc 
sintetic; 

     i)   articolele de şelărie sau curelărie (poziţia 42.01), genţile, valizele, servietele, 
sacoşele de mână şi celelalte articole de la poziţia 42.02; 

k)  articolele din împletituri sau alte împletituri de la Capitolul 46;   

l)   tapetul pentru pereţi de la poziţia 48.14; 

m)  produsele de la Secţiunea XI (materiale textile şi articole din aceste materiale); 

n)   articolele de la Secţiunea XII (de exemplu încălţăminte şi părţi de încălţăminte, 
pălării şi părţi de pălării, umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe şi părţi 
ale acestora);     

o)   imitaţiile de bijuterii de la poziţia 71.17;     

p)  articolele de la Secţiunea XVI (maşini şi aparate mecanice sau electrice);    

q)  părţile mijloacelor de transport de la Secţiunea XVII;      

r)   articolele de la Capitolul 90 (de exemplu elemente de optică, monturi de ochelari, 
instrumente de desen); 

s)  articolele de la Capitolul 91 (de exemplu cutii şi carcase pentru ceasuri, pendule şi 
aparate de orologerie);  

t)  articolele de la Capitolul 92 (de exemplu instrumente muzicale şi părţile lor); 

u)  articolele de la Capitolul 94 (de exemplu mobilier, aparate de iluminat, firme 
luminoase, construcţii prefabricate);   

v)  articolele de la Capitolul 95 (de exemplu jucării, jocuri, echipamente sportive); 

w)  articolele de la Capitolul 96 (de exemplu perii, butoni şi nasturi, fermoare, piepteni, 
părţi de pipe, port ţigarete şi altele similare, părţi ale recipientelor tip termos, 
stilouri, pixuri). 

Poziţiile de la 39.01 până la 39.11 cuprind numai produsele obţinute prin sinteză 
chimică şi care fac parte din următoarele categorii: 

a)  poliolefine sintetice lichide care sub 60% din volum distilă la 300°C, raportat la 1.013 
milibari, prin aplicarea unei metode de distilare la presiune joasă (poziţiile 39.01 şi 
39.02); 

b)  răşinile slab polimerizate, de tipul cumaron-indenei (poziţia 39.11); 

c)  alţi polimeri sintetici cu o medie de cel puţin 5 monomeri; 

d)  siliconii (poziţia 39.10);              

e)  rezolii (poziţia 39.09) şi alţi prepolimeri. 

Se înţelege prin copolimeri toţi polimerii în care ponderea nici unei unităţi de 
monomer nu reprezintă minimum 95% în greutate din conţinutul total al polimerului.    
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În afara dispoziţiilor contrare, în sensul acestui capitol, copolimerii (inclusiv cei 
copolicondensaţi, produsele de copoliadiţie, copolimerii bloc şi copolimerii grefaţi) şi 
amestecurile de polimeri se clasifică la poziţia corespunzătoare polimerilor ale căror unităţi 
comonomer predomină în greutate asupra oricărei alte unităţi comonomer simple. În sensul 
acestei Note, unităţile comonomer constituente ale polimerilor care ţin de aceeaşi poziţie 
trebuie luate împreună. 

Dacă nici o unitate comonomer simplă nu predomină, copolimerii sau amestecurile de 
polimeri se clasifică, după caz, la poziţia plasată ultima în ordinea numerotării printre cele 
susceptibile de a fi luate în considerare. 

Polimerii modificaţi chimic, la care numai ramificaţiile catenei polimerice principale 
au fost modificate prin reacţii chimice, se clasifică la poziţiile aferente polimerilor 
nemodificaţi. Această prevedere nu se aplică copolimerilor grefaţi. 

În cazul poziţiilor de la 39.01 la 39.14, expresia forme primare se aplică numai la 
formele următoare: 

     a) lichide şi paste, inclusiv dispersii (emulsii şi suspensii) şi soluţii; 

     b) blocuri neregulate, bucăţi, fărâmituri, pulberi (inclusiv pulberi de presare), 
granule, fulgi şi forme vrac similare. 

Poziţia 39.15 nu cuprinde deşeuri, talaş şi şpan rezultate dintr-un singur material 
termoplastic, transformat în forme primare (poziţiile de la 39.01 până la 39.14). 

În sensul poziţiei 39.17, prin termenii ţevi, tuburi şi furtune se înţelege produsele 
tubulare semifabricate sau finite de tipul celor utilizate în general la dirijarea, transportul 
sau distribuirea gazelor sau lichidelor (de exemplu furtune nervurate de stropit, tuburi şi 
furtune perforate). Aceşti termeni includ de asemenea şi învelişurile tubulare pentru 
mezeluri şi alte tuburi şi ţevi plate. Totuşi, cu excepţia celor citate la urmă, cele care au o 
secţiune transversală interioară alta decât rotundă, ovală, dreptunghiulară (la care 
lungimea nu depăşeşte de 1,5 ori lăţimea) sau în formă de poligon regulat, nu sunt 
considerate "tuburi, ţevi şi furtune", ci profile. 

În sensul poziţiei 39.18, prin termenii tapete din material plastic pentru 
pereţi şi plafoane interioare se înţelege produsele prezentate în rulouri, cu o lăţime minimă 
de 45 cm, utilizate pentru decorarea pereţilor şi a plafoanelor, fabricate din material 
plastic fixat în mod permanent pe un suport dintr-un material, altul decât hârtia, stratul din 
material plastic fiind decorat în relief (pe faţa aparentă) prin granulare, gofrare, colorare, 
imprimare de motive sau în alt mod. 

În sensul poziţiilor 39.20 şi 39.21, prin termenii plăci, folii, pelicule, benzi şi lame se 
înţelege numai plăcile, foliile, benzile şi lamele (altele decât cele de la Capitolul 54) şi 
blocurile de formă geometrică regulată, chiar imprimate sau prelucrate în alt mod pe 
suprafaţă, nedecupate sau decupate în formă pătrată sau dreptunghiulară, dar neprelucrate 
în alt mod (chiar dacă această operaţie le dă un caracter de articol gata pregătit pentru 
întrebuinţare). 

Poziţia 39.25 cuprinde numai articolele de mai jos, cu condiţia să nu fie clasificate la 
poziţiile precedente ale Subcapitolului II: 

a) Rezervoare, cisterne (inclusiv fosele septice), cuve şi recipienţi similari, cu 
capacitatea peste 300 l. 

b) Elemente de structură utilizate în special la construirea podelelor, pereţilor, 
plafoanelor sau acoperişurilor. 

c) Rigolele de scurgere şi accesoriile acestora. 

d) Uşi, ferestre şi tocurile lor, pervazuri şi praguri. 

e) Balcoane, balustrade, porţi, garduri şi bariere similare. 

f) Obloane, rulouri pentru ferestre (inclusiv jaluzele) şi articole similare, şi părţile şi 
accesoriile acestora. 
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g) Rafturi de dimensiuni mari destinate spre a fi montate şi fixate permanent de 
exemplu în magazine, ateliere, depozite. 

h) Motive decorative arhitecturale, de exemplu canelurile, cupolele, coloanele. 

ij) Accesorii şi garnituri destinate să fie fixate permanent la uşi, ferestre, scări, pereţi 
sau alte părţi de construcţie, de exemplu butoanele, mânerele, cârligete, suporturile, 
portşervetele, plăcile de întrerupător şi alte plăci de protecţie. 

 

 

Detaliind la 4 cifre tarifare, putem menționa următoarele aspecte6: 

 
3901 -  Polimeri de etilenă, în forme primare 

 
Grupa nu are o pondere semnificativă în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 39, având înregistrate livrări inconstante pe intervalul de timp analizat, și un 
maxim al acestor livrări de doar 45 mii dolari (pondere de 0,11% în totalul exporturilor la 
acest Capitol). Taxele vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt cuprinse 
între zero și 6,5% la această grupă tarifară. 

 

 
 

 

                                                 
6 Anexa 8 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9401.htm
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3902 - Polimeri de propilenă sau de elte olefine, sub forme primare 
 

Si la această grupă se înregistrează doar livrări sporadice, pe intervalul analizat 
acestea fiind consemnate doar în 2018 (cu un maxim de 22 mii dolari) și în 2020. Taxele 
vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt cuprinse între zero și 6,5% la 
această grupă tarifară. 

 

 
  

3903 - Polimeri de stiren, sub forme primare 
 

Grupa a înregistrat livrări constante în totalul exporturilor românești din cadrul 
Capitolului 39, pe perioada analizată, înregistrând o creștere de 150% la finele anului 2021 
comparativ cu 2020, totalul livrărilor fiind de 1,625 milioane dolari (nivel maxim) și o 
pondere de 4,3% din acest total. Taxele vamale aplicate produselor românești importate în 
SUA sunt de 6,5% la această grupă tarifară. 

 

 
 

 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9402.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9403.htm
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3904 - Polimeri de clorură de vinil sau de alte olefine halogenate, sub forme 
primare 

 
Grupa are o pondere minimă în totalul exporturilor românești din cadrul Capitolului 

39 (de numai 0,01%), înregistrând o scădere de 30% la finele anului 2021, comparativ cu 
2020, la nivelul de 3 mii dolari (maximul de 31 mii dolari fiind consemnat în 2020). Taxele 
vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt cuprinse între zero și 6,5% la 
această grupă tarifară. 

 

 
 
 

3905 -  Polimeri de acetat de vinil sau de alți esteri de vinil, sub forme primare; 
alți polimieri de vinil sub forme primare7 

 
Nici la această grupă nu sunt consemnate decât livrări sporadice, de 27 mii dolari în 

2019 și de numai 4,5 mii dolari anul trecut. Taxele vamale aplicate produselor românești 
importate în SUA sunt cuprinse între zero și 5,3% la această grupă tarifară. 

 

 
 

                                                 
7 Anexa 5 

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/9405.htm
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3906 - Polimeri acrilici sub forme primare 
 
Grupa nu are decât o pondere marginală în totalul exporturilor noastre, înregistrând 

un maxim de 17 mii dolari la nivelul anului 2017 și doar cca 1300 dolari anul trecut. Taxele 
vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt cuprinse între zero și 6,5% la 
această grupă tarifară. 

 

 
 

3907 - Poliacetali, alți polieteri și rășini epoxidice, sub forme primare; 
policarbonați, rășini alchidice, poliesteri alilici și alți poliesteri, sub forme primare 

 
Grupa are o pondere de numai 0,42% în total exporturi, înregistrând o creștere de 6 

ori anul trecut, comparativ cu 2020, ajungând la nivelul maxim de 157 mii dolari. Taxele 
vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt cuprinse între zero și 6,5% la 
această grupă tarifară. 

 

 
 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
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3909 - Rășini aminice, rășini fenolice și poliuretani, sub forme primare 
 
Grupa reprezintă o pondere de 0,96% în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 39, înregistrând o creștere de peste 4,5 ori la finele anului 2021, comparativ cu 
2020 până la nivelul de 359 mii dolari. Taxele vamale aplicate produselor românești 
importate în SUA sunt cuprinse între zero și 6,5% la această grupă tarifară. 

 

 
 

3910 - Siliconi sub forme primare 
 
Grupa are, de asemenea, o pondere marginală în cadrul exporturilor noastre, cu 

livrări de doar 5300 dolari la finele anului 2021, dar cu un maxim de 90 de mii dolari în 
anul 2017. Taxele vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt de 3% la 
această grupă tarifară. 

 

 
 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
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3912 - Celuloză și derivații ei chimici, nedenumiți și necuprinși în altă parte, sub 
forme primare 

 
Grupa nu a înregistrat exporturi decât anul trecut, iar acelea la un nivel total 

nesemnificativ, de numai 3,7 mii dolari. Taxele vamale aplicate produselor românești 
importate în SUA sunt cuprinse între 4,2% și 6,4% la această grupă tarifară. 

 

 
 

3913 - Polimeri naturali (de exemplu acid alginic) și polimeri naturali modificați 
(de exemplu proteine întărite, derivați chimici ai cauciucului natural), nedenumiți și 
necuprinși în altă parte, sub forme primare 

 
Și la această grupă nu au fost consemnate decât livrări, posibil, experimentale, fără 

valoare comercială. Taxele vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt 
cuprinse între zero și 6,5% la această grupă tarifară. 

 

 
 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
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3914 - Schimbători de ioni pe bază de polimeri de la pozițiile 39.01 până la 
39.13, sub forme primare 

 
Grupa este principala ca pondere (49,4%) în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 39, înregistrând o creștere de aproape două ori la finele anului 2021, comparativ 
cu 2020 până la nivelul maxim de 18,4 milioane dolari. Taxele vamale aplicate produselor 
românești importate în SUA sunt cuprinse între zero și 3,9% la această grupă tarifară. 

 

 
 

3915 - Deșeuri, șpan, talaș, spărturi de materiale plastice 
 
Grupa nu reprezintă decât o pondere marginală (0,1%) în totalul exporturilor 

românești din cadrul Capitolului 39, înregistrând o scădere de 24,7% la finele anului 2021, 
comparativ cu 2020 până la nivelul de 45,7 mii dolari, total maxim fiind înregistrat în 2019, 
respectiv de 110 mii dolari. Taxele vamale aplicate produselor românești importate în SUA 
sunt zero la această grupă tarifară. 

 

 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
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3916 - Monofilamente a căror dimensiune maximă în secțiunea transversală 
depășește 1 mm (monofire), inele, tije, bare și profile, chiar prelucrate la suprafață dar 
neprelucrate altfel, din material plastic 

 
Grupa are o pondere mică (0,3%) în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 39, înregistrând o creștere de 52,6% la finele anului 2021, comparativ cu 2020 
până la nivelul de 111 mii dolari, nivel maxim pe perioada analizată. Taxele vamale 
aplicate produselor românești importate în SUA sunt cuprinse între 3,1% și 6,5% la această 
grupă tarifară. 

 

 
 

3917 - Tuburi, țevi, furtunuri și accesorii ale acestora (de exemplu îmbinări, 
coturi, flanșe), din materiale plastice 

 
Grupa este a patra ca pondere (7,6%) în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 39, înregistrând o creștere de 39% la finele anului 2021, comparativ cu 2020 
până la nivelul de 2,8 milioane dolari, nivel maxim al livrărilor grupei pe perioada 
analizată. Taxele vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt cuprinse între 
zero și 6,5% la această grupă tarifară. 

 

 
 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
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3919 - Plăci, folii, benzi, panglici, pelicule și alte forme plate autoadezive, din 
materiale plastice, chiar în rulouri 

 
Grupa are o pondere marginală (0,1%) în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 39, înregistrând o scădere de 70% la finele anului 2021, comparativ cu 2020 până 
la nivelul de 44 mii dolari (de la un maxim de 147 mii dolari în 2020). Taxele vamale 
aplicate produselor românești importate în SUA sunt cuprinse între 5,8% și 6,5% la această 
grupă tarifară. 

 

 
 

3920 - Alte plăci, folii, pelicule, benzi, panglici și lame, din materiale plastice 
nealveolare, neranforsate, nestratificate, neasociate cu alte materiale, neprevăzute cu 
un suport 

 
Și această grupă reprezintă o pondere nesemnificativă (0,1%) în totalul exporturilor 

românești din cadrul Capitolului 39, înregistrând o scădere de 23% la finele anului 2021, 
comparativ cu 2020 până la nivelul de 44 mii dolari (recordul grupei fiind de 216 mii dolari, 
consemnat în 2019). Taxele vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt 
cuprinse între zero și 6,5% la această grupă tarifară. Taxele vamale aplicate produselor 
românești importate în SUA sunt cuprinse între zero și 6,5% la această grupă tarifară. 

 

 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
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3921 - Alte plăci, folii, pelicule, benzi și lame din materiale plastice 
 
Grupa este a treia ca pondere (7,8%) în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 39, înregistrând o scădere de 2% la finele anului 2021, comparativ cu 2020 până 
la nivelul de 2,9 milioane dolari (la această grupă a fost înregistrat un maxim de 3,8 
milioane dolari la finele anului 2019). Taxele vamale aplicate produselor românești 
importate în SUA sunt cuprinse între 4,2% și 6,5% la această grupă tarifară. 

 

 
 

3922 - Căzi de baie, căzi de duș, chiuvete, lavoare, bideuri, vase de closet, 
scaune și capace pentru closete, rezervoare de apă și articole similare pentru utilizări 
sanitare sau igienice, din materiale plastice 

 
Grupa are o pondere semnificativă (6,2%) în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 39, cu un nivel de 2,3 milioane dolari, pe perioada analizată fiind consemnate 
alte livrări similare doar în anul 2020, dar acestea putând fi considerate “de probă”. Taxele 
vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt de 6,5% la această grupă 
tarifară. 

 

 
 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
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3923 - Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; bușoane, 
dopuri, capace, capsule și alte dispozitive de închiderea, din materiale plastice 

 
Grupa are o pondere destul de mare (5,8%) în totalul exporturilor românești din 

cadrul Capitolului 9439, înregistrând o creștere de peste patru ori la finele anului 2021, 
comparativ cu 2020 până la nivelul de 2,1 milioane dolari, maximul grupei fiind de 3 
milioane dolari, la finele anului 2017. Taxele vamale aplicate produselor românești 
importate în SUA sunt cuprinse între zero și 5,3% la această grupă tarifară. 

 

 
 

3924 - Veselă, alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic și articole de igenă 
sau de toaletă, din materiale plastice 

 
Grupa are o pondere redusă (0,1%) în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 39, înregistrând o creștere de 54% la finele anului 2021, comparativ cu 2020 
până la nivelul de 62 mii dolari, nivel maxim al perioadei. Taxele vamale aplicate 
produselor românești importate în SUA sunt cuprinse între 3,1% și 6,5% la această grupă 
tarifară. 
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3925 - Articole pentru echiparea construcțiilor, din materiale plastice, 
nedenumite și necuprinse în altă parte 

 
Grupa are o pondere semnificativă (4,8%) în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 39, înregistrând o creștere de peste două ori la finele anului 2021, comparativ 
cu 2020 până la nivelul de 1,8 milioane dolari, evoluția fiind constant ascendentă în ceea 
ce privește livrările la această grupă, în fiecare an din perioada analizată în materialul de 
față. Taxele vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt cuprinse între 3,3% 
și 6,3% la această grupă tarifară. 

 

 
 

3926 - Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la 
pozițiile de la 39.01 până la 39.14 

 
Grupa este a doua ca pondere (11,5%) în totalul exporturilor românești din cadrul 

Capitolului 39, înregistrând o creștere de 38% la finele anului 2021, comparativ cu 2020 
până la nivelul de 4,3 milioane dolari, nivel sub maximul din 2019, respectiv de 4,5 
milioane dolari. Taxele vamale aplicate produselor românești importate în SUA sunt 
cuprinse între zero și 6,5% la această grupă tarifară. 

 

 
 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/CAP%2094%20HTM/9406.htm
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Considerente privind anumite dificultăţi în derularea şi dezvoltarea 
exporturilor românești de plastic și articole din plastic 

 

 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). Se remarcă faptul că peste 60% din totalul importurilor americane la 
acest capitol 39 este dat doar de 3 țări, respectiv China, Canada și Mexic, statele 
membre UE având o cotă de piață de sub 12% (România având o pondere marginală de 
doar 0,05%). 

 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 
25-30% din nivelul real al schimburilor comerciale totale (generale), practic diferența 
(medie) dintre cifrele furnizate de Autoritatea Vamală din România și cea americană. 

 Comerțul cu amănuntul de plastic și produse din plastic în Statele Unite este un aspect 
foarte important pentru economia țării. 

 Din păcate anumite firme românești (din zona IMM-urilor în mod special) au 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; acestea (fără a generaliza!) nu au – încă – 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, competitive în raport cu alți 
producători. 

 Capacitatea încă scăzută a producătorilor şi exportatorilor români de a-şi face cunoscută 
activitatea şi de a-şi prezenta ofertele proprii prin formule moderne, cu impact şi 
spectru larg de circulaţie, precum şi absenteismul cronic al majorităţii acestora de la 
târgurile şi manifestările expoziţionale care se organizează periodic în SUA este o 
tendință care sperăm că se va schimba odată cu noile instrumente de promovare la 
export, puse la dispoziția tuturor agenților interesați de către MAT8; 

 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.  

 Există încă 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 

                                                 
8 Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, așa cum se numește în prezent ministerul responsabil cu 
coordonarea Departamentului de Comerț Exterior 
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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 între zero și 6,5% 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). 

 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 plastic și produse de plastic de peste 5 ori mai mari decât România, Cehia de 
asemenea de peste 5 ori, Ungaria de 2,7 ori, Grecia și Slovenia având și acestea niveluri 
superioare exportului românesc; țara noastră performează mai bine decât Bulgaria (cca 
80% din totalul exporturilor noastre), Lituania (78%) sau Slovacia (66%). 
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Anexa nr. 7 – Principalele 60 de țări exportatoare pe piața SUA, la Capitolul 39 

(date statistice valabile pentru anul 2021) 

Loc 
Țări exportatoare (top 60) 

Capitolul 39 
2021,  

mii dolari 

 
Pondere 

2021 
 

 
Creștere 

2021/2020 
 

  Total: 76.526.653.697 
 29,83  

1 China 23.997.625.929 31,36 19,57 

2 Canada 14.866.839.698 19,43 38,73 

3 Mexic 7.148.281.773 9,34 31,35 

4 Republica Coreea 4.195.420.296 5,48 49,78 

5 Germania 3.738.688.808 4,89 23,29 

6 Taiwan 3.048.511.937 3,98 38,44 

7 Japonia 2.447.323.196 3,20 18,91 

8 Vietnam 2.054.750.776 2,69 61,74 

9 Marea Britanie 1.082.737.847 1,41 26,44 

10 India 1.005.790.694 1,31 57,60 

11 Tailanda 990.176.156 1,29 33,39 

12 Italia 951.814.591 1,24 26,73 

13 Franța 929.965.973 1,22 15,44 

14 Israel 889.842.103 1,16 20,85 

15 Belgia 696.567.191 0,91 67,52 

16 Țările de Jos 657.129.455 0,86 25,81 

17 Malaiezia 543.164.741 0,71 30,62 

18 Oman 541.178.943 0,71 97,80 

19 Cambogia 462.191.209 0,60 24,17 

20 Spania 448.422.247 0,59 34,34 

21 Suedia 416.857.604 0,54 39,93 

22 Austria 374.607.213 0,49 21,98 

23 Singapore 367.923.783 0,48 27,84 

24 Turcia 365.918.428 0,48 46,01 

25 Elveția 364.038.002 0,48 16,60 

26 Brazilia 284.738.928 0,37 27,97 

27 Irlanda 259.428.793 0,34 -1,32 

28 Columbia 238.619.570 0,31 78,68 

29 Republica Dominicană 220.878.657 0,29 24,57 

30 Polonia 194.837.223 0,25 47,67 

31 Cehia 192.089.352 0,25 20,08 

32 Indonezia 189.753.867 0,25 -4,04 
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Loc 
Țări exportatoare (top 60) 

Capitolul 39 
2021,  

mii dolari 

 
Pondere 

2021 
 

 
Creștere 

2021/2020 
 

33 Egipt 173.204.934 0,23 108,80 

34 Costa Rica 161.497.556 0,21 32,12 

35 Danemarca 146.072.893 0,19 28,73 

36 Arabia Saudită 145.742.094 0,19 283,95 

37 Peru 137.720.024 0,18 43,43 

38 Ungaria 100.365.049 0,13 20,33 

39 Finlanda 92.242.003 0,12 29,14 

40 Australia 89.792.719 0,12 18,88 

41 Pakistan 77.672.819 0,10 -20,55 

42 Emiratele Arabe Unite 75.790.726 0,10 75,53 

43 Bahamas 72.753.776 0,10 28,18 

44 Portugalia 66.400.197 0,09 29,94 

45 Africa de Sud 66.003.794 0,09 40,96 

46 Bahrain 61.011.013 0,08 99,14 

47 Norvegia 60.893.755 0,08 59,02 

48 Hong Kong 54.030.922 0,07 -8,32 

49 Honduras 49.508.045 0,06 86,68 

50 Filipine 48.735.717 0,06 14,50 

51 Grecia 42.397.405 0,06 12,85 

52 Noua Zeelandă 42.163.459 0,06 13,22 

53 Slovenia 39.389.805 0,05 3,99 

54 Rusia 39.067.204 0,05 -12,75 

55 România 37.250.310 0,05 75,76 

56 Burma 35.312.164 0,05 -16,41 

57 Guatemala 34.304.776 0,04 48,41 

58 Ecuador 31.949.591 0,04 88,70 

59 Bulgaria 29.775.717 0,04 18,64 

60 Lituania 29.363.430 0,04 38,51 
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 Anexa nr. 8 – Exporturile românești din cadrul Capitolului 39, detaliate la nivel de 4 cifre (date statistice ale Vămii americane), 
dolari și creșterea procentuală între anii 2021 și 2017 (ultimii 5 ani) 

 

 
Cod 

tarifar 
 

 
Descriere 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
creștere 

2021/2017 

3901 Polimeri de etilenă, în forme primare 0 613 45.373 0 41.085 - 

3902 Polimeri de propilenă sau de elte olefine, 

sub forme primare 

0 22.445 0 3.003 0 - 

3903 Polimeri de stiren, sub forme primare 650.419 840.248 904.732 1.475.655 1.625.334 +149 

3904 Polimeri de clorură de vinil sau de alte 

olefine halogenate, sub forme primare 

4.392 0 9.773 31.223 3.071 -30 

3905 Polimeri de acetat de vinil sau de alți esteri 

de vinil, sub forme primare; alți polimieri de 

vinil sub forme primare 

0 0 27.120 0 4.500 - 

3906 Polimeri acrilici sub forme primare 16.964 3.901 362 839 1.360 -92 

3907 Poliacetali, alți polieteri și rășini epoxidice, 

sub forme primare; policarbonați, rășini 

alchidice, poliesteri alilici și alți poliesteri, 

sub forme primare 

55.186 24.227 48.052 26.534 157.469 +185 

3909 Rășini aminice, rășini fenolice și poliuretani, 

sub forme primare 

71.689 80.259 86.984 67.497 358.880 +400 

3910 Siliconi sub forme primare 90.161 34.161 593 0 5.370 -94 
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Cod 

tarifar 
 

 
Descriere 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
creștere 

2021/2017 

3912 Celuloză și derivații ei chimici, nedenumiți și 

necuprinși în altă parte, sub forme primare 

0 0 0 0 3.785 - 

3913 Polimeri naturali (de exemplu acid alginic) și 

polimeri naturali modificați (de exemplu 

proteine întărite, derivați chimici ai 

cauciucului natural), nedenumiți și 

necuprinși în altă parte, sub forme primare 

0 0 0 251 0 - 

3914 Schimbători de ioni pe bază de polimeri de 

la pozițiile 39.01 până la 39.13, sun forme 

primare 

6.264.906 8.194.551 9.077.843 9.708.670 18.398.895 +194 

3915 Deșeuri, șpan, talaș, spărturi de materiale 

plastice 

102.239 15.287 110.345 60.885 45.796 -55 

3916 Monofilamente a căror dimensiune maximă 

în secțiunea transversală depășește 1 mm 

(monofire), inele, tije, bare și profile, chiar 

prelucrate la suprafață dar neprelucrate 

altfel, din material plastic 

22.801 0 49.050 72.650 110.875 +387 

3917 Tuburi, țevi, furtunuri și accesorii ale 

acestora (de exemplu îmbinări, coturi, 

flanșe), din materiale plastice 

1.970.312 2.403.086 1.164.168 2.038.267 2.829.705 +44 

3919 Plăci, folii, benzi, panglici, pelicule și alte 

forme plate autoadezive, din materiale 

plastice, chiar în rulouri 

96.050 41.343 101.846 146.891 43.892 -54 

3920 Alte plăci, folii, pelicule, benzi, panglici și 

lame, din materiale plastice nealveolare, 

neranforsate, nestratificate, neasociate cu 

alte materiale, neprevăzute cu un suport 

20.923 40.965 215.978 58.355 44.734 +114 
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3921 Alte plăci, folii, pelicule, benzi și lame din 

materiale plastice 

1.315.676 3.069.185 3.810.641 2.987.226 2.926.554 +122 

3922 Căzi de baie, căzi de duș, chiuvete, lavoare, 

bideuri, vase de closet, scaune și capace 

pentru closete, rezervoare de apă și articole 

similare pentru utilizări sanitare sau igienice, 

din materiale plastice 

0 0 0 7.759 2.308.961 - 

3923 Articole de transport sau de ambalare din 

materiale plastice; bușoane, dopuri, capace, 

capsule și alte dispozitive de închiderea, din 

materiale plastice 

2.998.831 1.658.695 498.261 470.837 2.175.510 -27 

3924 Veselă, alte articole de menaj sau obiecte de 

uz casnic și articole de igenă sau de toaletă, 

din materiale plastice 

27.280 19.520 9.758 40.753 62.629 +130 

3925 Articole pentru echiparea construcțiilor, din 

materiale plastice, nedenumite și necuprinse 

în altă parte 

178.510 479.892 776.180 868.273 1.797.571 +907 

3926 Alte articole din materiale plastice și articole 

din alte materiale de la pozițiile de la 39.01 

până la 39.14 

3.679.286 4.386.762 4.513.391 3.128.451 4.304.334 +17 

Total:   17.565.625 21.315.140 21.450.450 21.194.019 37.250.310 +112 

 

 


