
ANEXA II- Corespondența clasificărilor sectoarelor economice 

Secțiunea  
mărfurilor cf. 

Sistemului 
Armonizat 

Produsele/mărfurile conform nomenclaturii Sistemului 
Armonizat 

Coduri CAEN (2 ifre) 
Nivelul tehnologic al 
secțiunii/produselor 

I Animale vii și produse ale regnului animal 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe Exporturi de tehnologie joasă 

II Produse ale regnui vegetal 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe Exporturi de tehnologie joasă 

III 

Grăsimi și uleiuri de origine vegetală sau animală, produse 
ale disocierii lor, grăsimi alimentare prelurate, eară de 
origine animală sau vegetală 10 Industria alimentară Exporturi de tehnologie joasă 

IV 
Produse alimentare, băuturi, lihide alcoolice și oțet, tutun și 
înlouitori de tutun prelucrați 11 Fabricarea băuturilor Exporturi de tehnologie joasă 

V Produse minerale 23 Fabricarea altor produse din materiale nemetalice 
Exporturi de tehnologie 
medie-joasă 

VI Produse ale industrie chimice și al industriilor conexe 20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice 
Exporturi de tehnologie 
medie-înaltă 

VII 
Materiale plastice și articole din material plastic, cauciuc și 
articole di cauciuc 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice 

Exporturi de tehnologie 
medie-joasă 

VIII 

Piei brute, piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea, 
articole de curelărie și de șelărie, articole de voiaj, bagaje de 
mână, sacoșe și articole similare, articole obținute prin 
prelucrarea intestinelor de animale 

15 Tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de 
voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei, 
prepararea și vopsirea blănurilor Exporturi de tehnologie joasă 

IX 

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn, plută și lucrări 
din plută, lucrări din împletituri din fibre vegetale sau din 
nuiele 

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și 
plută, cu excepția mobilei, faricarea articolelor din paie și 
din alte materiale vegetale împletite Exporturi de tehnologie joasă 

X 

Pastă de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice, 
hârtie sau carton recuperabile (maculatură), hârtie și carton 
și articole din acestea 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie Exporturi de tehnologie joasă 

XI Materiale textile și articole din aceste materiale 13 Fabricarea produselor textile Exporturi de tehnologie joasă 

XII 

Încălțăminte, pălării, umbrele, umbrele de soare, bastoane, 
bice, cravașe, și părți ale acestora, pene și fulgi, preparate și 
articole din acestea, flori artificiale, articole din păr uman 

15 Tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de 
voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei, 
prepararea și vopsirea blănurilor Exporturi de tehnologie joasă 

XIII 

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică și din 
materiale similare, produse ceramice, sticlă și articole din 
sticlă 23 Fabricarea altor produse din materiale nemetalice 

Exporturi de tehnologie 
medie-joasă 



XV Metale comune și articole din metale comune 

24 Industria metalurgică                                             
 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din 
metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații 

Exporturi de tehnologie 
medie-joasă 

XVI 

Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora, 
aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de 
înregistrat sau de reprodus imagine și sunet de televiziune și 
părți și accesorii ale acestora 

27 Fabricarea echipamentelor electrice                                             
28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a                                                                                
32 Alte activități industriale n.c.a. 

Exporturi de tehnologie 
medie-înaltă 

XVII 
Vehicule, aeronave, vase și echipamente auxiliare de 
transport 

28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.                                                                                               Exporturi de tehnologie înaltă 

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor și semiremorcilor       

Exporturi de tehnologie 
medie-înaltă 

30 Fabricarea altor mijloace de transport 
Exporturi de tehnologie 
medie-joasă 

XVIII 

Instrumente și aparate optice, fotografice sau 
cinematografice, de măsură, de control sau de precizie, 
instrumente și aparate medico-chirurgicale, ceasornicărie, 
instrumente muzicale, părți și accesorii ale acestora 

26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și 
optice                                                    
 325 Alte activități industriale n.c.a Exporturi de tehnologie înaltă 

XX Mărfuri și produse diverse 32 Alte activități industriale n.c.a., excluzând 325 Exporturi de tehnologie joasă 

99 Alte mărfuri 32 Alte activități industriale n.c.a., excluzând 325 Exporturi de tehnologie joasă 

Sursa: Institutul European din Romania, Studii de Strategie si Politici (pg 118) 

Corespondenţa categoriilor de produse/secţiunilor din nomeclatura Sistemului Armonizat (aşa cum se regăseşte ea în Legea nr. 98 din 23 

septembrie 1996 pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, 

inclusiv la anexa acesteia, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983) a fost asociată cu clasificarea Eurostat a industriilor productive pe baza 

codurilor CAEN de 2 cifre pentru a putea observa intensitatea tehnologică a exporturilor României (raportate în Sistem Armonizat). Fiecare 

secţiune de mărfuri a fost asociată cu industria/industriile responsabile de producţia acestora. În majoritatea cazurilor, o secţiune din Sistemul 

Armonizat corespunde unei/ unor industrii care fac parte din aceeaşi familie de intensitate tehnologică, iar corespondenţa s-a putut face uşor. 

Singura excepţie o constituie secţiunea XVII Vehicule, aeronave, vase şi echipamente auxiliare de transport, care corespunde unor industrii de 

intensităţi tehnologice diferite (anume: aeronavele sunt de înaltă intensitate, intensitatea producţiei de vehicule motorizate este medie-înaltă, în 

timp ce industria de vase-nave maritime este de intensitate tehnologică medie-joasă).  

 


