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A IDENTIFYING THE MANUFACTURING AND SERVICES SECTORS FOR 
STRATEGIC INVESTMENTS PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE ECONOMIC 
GROWTH OF ROMANIA ABSTRACT: Based on research conducted in the last decade, the 
study summarizes the main trends in the sustainable development of Romanian economy, 
identifying as priorities, increasing the share of medium-sized manufacturing enterprises and 
SMEs profiled on creative industrial activities. According to NACE divisions were profiled 12 
sectors with the greatest growth prospects. Regarding creative industries of SMEs were identified 
14 domain fields. It is estimated that the investment process orientation toward the development 
of creative industries in SMEs provide a significant strengthening of Romania's position in the 
international division of labor at European and world level. 
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REZUMAT: Pe baza unor cercetări desfășurate în ultimul deceniu, studiul sintetizează 
principalele tendințe în procesul dezvoltării durabile a economiei românești identificând, ca 
priorități, creșterea ponderii întreprinderilor mijlocii din industria prelucrătoare și a IMM-urilor 
profilate pe activități industriale creative. Astfel, potrivit diviziunilor CAEN, s-au profilat 12 
sectoare cu cele mai mari perspective de creștere. În privința industriilor creative din IMM-uri s-
au identificat 14 domenii. Se apreciază că orientarea procesului investițional spre dezvoltarea 
industriilor creative în IMM-uri asigură și o consolidare semnificativă a pozițiilor României în 
diviziunea internațională a muncii la nivel european și mondial. 

Cuvinte cheie: creativitate, eficiență, dezvoltare durabilă, competitivitate. 

1. INTRODUCERE 

În studiul prezentat în numărul din noiembrie 2014 al 
revistei Piaţa Financiară, destinată aniversării a 25 de 
ani de la Revoluţia din decembrie 1989, intitulat 
„Priorităţi strategice ale României la orizont 2025” 
subliniam faptul că pentru a avea o creştere 
economică durabilă, este nevoie de crearea unor 
întreprinderi mijlocii în industria prelucrătoare cu 
capital românesc orientate către export cu o putere 
sporită de negociere cu clienţi şi furnizori. O altă 
resursă importantă o constituia şi crearea de IMM-uri 
în domeniile serviciilor creative care pot valorifica pe 
piaţa externă şi internă potenţialul inteligenţei 
româneşti. 

2. IDENTIFICAREA SECTOARELOR DIN 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE ŞI 

SERVICII DESTINATE INVESTIŢIILOR 
STRATEGICE 

Consemnăm că, în premieră, în ultimii 25 de ani, 
strategia de dezvoltare a IMM-urilor la orizont 2020 
aprobată de Guvernul României prin Hotărâre de 
Guvern şi publicată în Monitorul Oficial din 
octombrie 2014 stabileşte oportunităţile clare de 
sprijinire a IMM-urtilor direct productive în 12 
sectoare conform diviziunilor CAEN Rev. 2 
prezentate în tabelul 1: 
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Tabelul 1 Sectoare productive ale IMM, conform diviziunilor CAEN Rev. 2 

Nr.  
Diviziune 
CAEN 

Denumire CAEN Rev. 2 

1 10 Industria alimentară 

2 13 Fabricarea produselor textile 

3 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi 
marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea 
blănurilor 

4 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 

5 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 

6 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, 
utilaje şi instalaţii 

7 27 Fabricarea echipamentelor electrice 

8 32 Alte activităţi industriale n.c.a. 

9 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

10 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 

11 18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 

12 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a 

Sursa: Strategia guvernamentală de dezvoltare a IMM-urilor la orizont 2020 
 

Criteriile luate în considerare pentru identificarea 
sectoarelor au ţinut seama de: 

▪ existenţa unei cereri semnificative de produse 
pe piaţă (cele 12 activităţi au acoperit în anul 
2014 19213,5 miliarde EURO, adică 36,6 % 
din exportul de bunuri al României); 

▪ accesibilitatea pieţei (grad de concentrare şi 
grad de dominare a liderului); 

▪ profitabilitate potenţială; 
▪ resurse disponibile; 
▪ nivelul capitalului necesar investiţiei; 
▪ nivelul profesional al salariaţilor cu studii 

superioare şi medii; 
▪ tradiţia desfăşurării unor activităţi 

Referitor la oportunităţile de dezvoltare în domeniul 
serviciilor creative, au fost stabilite 14 tipuri de activităţi, 
conform CAEN Rev. 2 prezentate în tabelul 2: 
Rezultatele obţinute în anul 2014 faţă de 2013 în 
domeniul exporturilor serviciilor creative sunt mai 
mult decât încurajatoare. 
Serviciile creative pot fi structurate în 4 mari secţiuni:  

1. Servicii informatice 
2. Servicii de consultanţă profesională şi 

managerială 
3. Servicii tehnice comerciale şi alte servicii 

pentru afaceri 
4. Servicii de cercetare-dezvoltare 

 

Tabelul 2 Tipuri de activităţi, conform CAEN Rev. 2 

Nr. 
Diviziune 

CAEN 
Denumire CAEN Rev. 2 

1 58 Activităţi de editare 

2 59 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de 
televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 

3 62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 

4 63 Activităţi de servicii informatice 

5 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 

6 72 Cercetare-dezvoltare 

7 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 

8 74 Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice 

9 85 Învăţământ 

10 86 Activităţi referitoare la sănătatea umană 

11 87 Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare 

12 90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 

13 91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale 

14 93 Activităţi sportive, recreative şi distractive 

Sursa: Strategia guvernamentală de dezvoltare a IMM-urilor la orizont 2020 
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Tabelul 3 Situaţia exporturilor serviciilor creative în 2013 şi 2014 

Nr. Denumirea secţiunii Valoare mil. EURO Indici de volum 
2014/2013 

crt.  2014 2013  
1 Servicii informatice 1464 1271 1,16 
2 Servicii de consultanţă 

profesională şi managerială 
1524 1466 1,04 

3 Servicii tehnice comerciale şi alte 
servicii pentru afaceri 

1600 1336 1,20 

4 Servicii de cercetare-dezvoltare 179 143 1,25 
5 Total 4767 4216 1,13 

Sursa: BNR şi prelucrările autorului 

NOTĂ. Fiecare din primele 3 poziţii depăşeşte veniturile din turism în 2014 de 1365 mil. EURO. 
 

Trebuie subliniat că în pofida valorii relativ reduse a 
exporturilor din domeniul cercetării-dezvoltării, 
acestea au înregistrat o rată anuală de creştere de 
25 %. Există toate premizele ca, odată cu dezvoltarea 
în România a cercetărilor în domeniul laserului la 
Măgurele, precum şi a cercetărilor din instituţiile 
create în România de companii multinaţionale cu 
personal românesc de cercetare, activitatea de C+D 
să devină una din principalele direcţii de creştere a 
exporturilor de servicii creative. 
 
În încheiere, prezentăm o comparaţie edificatoare 
privind potenţialul de export al serviciilor creative 
româneşti: 
a. Considerate împreună, ca un cod separat de 
activităţi, rata de creştere 2014/2013 a ansamblului 
serviciilor creative a fost de 13 % faţă de 5,8 % a 
exportului de bunuri, adică de 2,24 ori mai mare ! 
b. Cu cele 4767 mil. EURO export, codul 
ansamblului activităţilor serviciilor creative se 
situează pe poziţia a doua în ierarhia codurilor de 
activităţi a exportului de bunuri din cele 30 existente: 
autovehicule de transport rutier – cod CAEN Rev. 2 
29 – 9768,2 mil. EURO 
c. Din punct de vedere al ratei anuale de creştere, 
codul ansamblului de activităţi creative se situează pe 
poziţia a doua în raport cu cele din exporturile de 
bunuri: echipamente electrice – cod CAEN Rev. 2 27 
– 4499,2 mil. EURO, rată de creştere anuală 18,3 %. 
 
Considerăm că, din punct de vedere strategic, trebuie 
accelerată dezvoltarea simultană a celor 4 tipuri de 

activităţi creative, datorită potenţialului uriaş de 
afirmare a inteligenţei româneşti pe pieţele externe.  
 
Atragerea investiţiilor străine trebuie să rămână pilon 
al creşterii economice durabile. O problemă de 
importanţă capitală este, şi în acest caz, identificarea 
sectoarelor prioritare ale industriei prelucrătoare, 
destinate atragerii investiţiilor străine strategice. 
Calea de urmat a fost aceea de a identifica dacă 
există o tendinţă de specializare a ţărilor Uniunii 
Europene pe pieţele externe şi poziţia României în 
raport cu acestea. 
 
După cum este cunoscut, clasificarea standard de 
comerţ internaţional SITC – 4, cuprinde 9 coduri cu 
specificaţii clare şi 1 cod suplimentar cu bunuri 
necuprinse în alte coduri, după cum urmează (tabelul 
4). 
 
Conform grupării elaborate în fiecare an de 
UNCTAD, într-una din cele mai bine structurate baze 
de date, se demonstrează că, în anul 2013, 
specializările exportului ansamblului Uniunii 
Europene erau cele din tabelul 5. 

Analizele făcute de noi, utilizând baza de date 
menţionată anterior, demonstrează că, fără excepţie, 
în perioada 1995 – 2013, specializarea de bază a 
Uniunii Europene în domeniul exportului a fost codul 
7 – maşini şi echipamente pentru transport. În fiecare 
an al perioadei, ponderea acestui cod a depăşit 30 % 
din totalul exporturilor ţărilor Uniunii Europene. 

 

Tabelul 4 Clasificarea standard de comerţ internaţional SITC 

Codul Denumirea 
0 Alimente şi animale vii 
1 Băuturi şi tutun 
2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 
3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate 
4 Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală şi vegetală 
5 Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte 
6 Mărfuri manufacturate clasificate mai ales după materia primă 
7 Maşini şi echipamente pentru transport 
8 Articole manufacturate diverse 
9 Bunuri necuprinse în alte secţiuni 
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Tabelul 5 Specializările exportului ansamblului Uniunii Europene 
Codul Denumirea % 

1 Maşini şi echipamente pentru transport (7) 34,86 
2 Articole manufacturate (6+8) 21,96 
3 Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte (5) 15,75 
4 Produse alimentare şi agricultură (0+1+2+4 –27 –28) 10,77 
5 Combustibil  (3) 8,02 
6 Minerale, metale, pietre preţioase (27+28+68+667+979) 5,30 
7 Materiale neclasificate 3,34 

 
Datorită importanţei sale, codul 7 necesită o analiză de 
detaliu. În opinia mea, titulatura codului 7 de maşini şi 
echipamente pentru transport este incompletă. 
Codul 7 cuprinde prin definiţie: 
▪ Calculatoare şi toate tipurile de maşini şi aparate 
de birou; 
▪ Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru 
înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii; 
▪ Maşini  aparate electrice (inclusiv echivalentele 
neelectrice ale maşinilor electrice de uz casnic); 
▪ Toate tipurile de maşini şi echipamente destinate 
modernizării tehnologiilor de fabricaţie în sectoarele 
industriei prelucrătoare; 
▪ Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer); 
▪ Industria de componente pentru vehicule rutiere; 
▪ Alte echipamente de transport (construcţia de nave, 
de ambarcaţiuni sportive, fabricarea materialului rulant, 

fabricarea de aeronave şi nave spaţiale). 
 
De aceea, noi definim codul 7 ca un cod al dezvoltării 
şi modernizării ţărilor în secolul XXI 
 
Se constată că în cadrul codului 7 se regăsesc toate 
atributele dezvoltării din secolul XXI, de la cele de 
modernizare a habitatului, la cele mai sofisticate 
echipamente de tehnologia informaţiei. 
 
Pe cale de consecinţă, în toate ţările dezvoltate se duce 
o bătălie dură în domeniul creşterii exporturilor din 
codul 7. Dinamica specializării de bază a celor 28 de 
ţări ale Uniunii Europene în anii 1995, 2005 şi 2013 
este edificatoare. (Tabelul 6) 

 

Tabelul 6. Dinamica specializării de bază a ţărilor Uniunii Europene în anii 1995, 2005 şi 2013  

Nr. Ţara Specializarea Ponderea % 
crt.  1995 2005 2013 1995 2005 2013 
1 Austria 6+8 7 7 38,3 41,1 39,7 
2 Belgia 7 5 5 22,3 27,5 28,6 
3 Bulgaria 6+8 6+8 6+8 29,4 37,5 22,4 
4 Croaţia 6+8 6+8 6+8 39,5 29,6 27,4 
5 Cipru 0+1+2+4-(27+28) 7 7 50,9 41,0 23,2 
6 Cehia 6+8 7 7 43,0 50,2 54,1 
7 Danemarca 0+1+2+4-(27+28) 7 7 26,9 26,1 24,3 
8 Estonia 6+8 7 7 34,4 32,1 34,0 
9 Finlanda 6+8 7 6+8 42,0 44,1 31,8 
10 Franţa 7 7 7 39,4 41,6 38,2 
11 Germania 7 7 7 46,1 50,2 46,8 
12 Grecia 6+8 6+8 3 38,3 28,0 39,8 
13 Ungaria 6+8 7 7 30,5 59,7 52,0 
14 Irlanda 7 5 5 34,5 45,6 57,9 
15 Italia 6+8 6+8 7 43,6 37,6 34,8 
16 Letonia 0+1+2+4-(27+28) 6+8 6+8 37,4 37,0 26,9 
17 Lituania 6+8 6+8 6+8 27,7 25,5 23,4 
18 Luxemburg 6+8 68 6+8 36,9 47,0 49,0 
19 Malta 7 7 7 61,3 62,2 30,9 
20 Olanda 0+1+2+4-(27+28) 7 7 24,8 28,6 23,5 
21 Polonia 6+8 7 7 42,4 38,6 37,9 
22 Portugalia 6+8 6+8 6+8 51,2 39,1 37,8 
23 România 6+8 6+8 7 54,4 48,1 42,0 
24 Slovacia 6+8 7 7 50,8 44,2 57,2 
25 Slovenia 6+8 7 7 47,6 39,1 29,8 
26 Spania 7 7 7 42,4 40,2 32,3 
27 Suedia 7 7 7 42,1 41,8 36,9 
28 Marea Britanie 7 7 7 43,8 38,6 28,0 

Sursa: raportul UNCTAD 2014 şi prelucrările autorului 
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În 1995, un număr de 8 ţări, adică 28,6 % din cele 28 de 
ţări ale Uniunii Europene au avut codul 7 ca specializare 
de bază, care în 2013 se regăseşte în 18, adică în 64,3 % 
din cele 28 de ţări ale Uniunii Europene. 
 
Cele mai dezvoltate ţări ale lumii aveau încă din anul 
1995 codul 7 ca specializare de bază la export: 

▪ SUA   48,3 % 
▪ Japonia  70,3 % 
▪ Germania  46,1 % 
▪ Marea Britanie 43,8 % 
▪ Franţa   39,4 %. 

 
Un exemplu pe deplin relevant a ceea ce înseamnă 
„bătălia pentru codul 7” îl constituie evoluţia 
specializării de bază a Chinei în perioada 1995 – 2013. 
 

Tabelul 7 Evoluţia specializării de bază a Chinei în 
perioada 1995 – 2013 

Anul Specializarea 
de bază 

Ponderea  
specializării de 

bază % 
1995** 6+8 58,4 
2005 7 46,2 
2013 7 47,1 

Sursa: raportul UNCTAD 2014 şi prelucrările 
autorului 
** În anul 1995 ponderea codului 7 era de 21,1 %. 
 
În numai 10 ani China şi-a crescut ponderea codului 
7 în structura exportului de la 21,1 % la 46,2 % !! 
Subliniem şi dinamica volumului exportului codul 7 
în ansamblul ţărilor Uniunii Europene şi România în 
anii 1995, 2005 şi 2013. (tabelul 8) 

 
Tabelul 8 Dinamica volumului exportului codul 7 în ansamblul UE şi România  

în anii 1995, 2005 şi 2013 
 

Ţara Valoarea export cod 7, mil. USD Indice de volum 
UE   

Indice de volum 
România 

 1995 2005 2013 2013/1995 2013/1995 
Uniunea 
Europeană 

794189,7 1591757,0 2163108,0 2,72  

România 1036,2 7043,7 27647,5  26,68 

Sursa: raportul UNCTAD 2014 şi prelucrările autorului 

 
În anul 1995, ponderea României în exportul codului 
7 al Uniunii Europene era de 0,13 %, ajungând în 
anul 2013 la 1,27 % !! 
 
Dinamica României în cazul codului 7 s-a reflectat şi 
în ponderea exportului României în exportul Uniunii 
Europene. 
 
În anul 1995, exportul total al României de 7910 mil. 
USD reprezenta 0,37 % din cel al Uniunii Europene, 
ajungând în anul 2013 la valoarea de 65881 mil. 
USD cu o pondere de 1,06 % din valoarea exportului 
Uniunii Europene. 
 

Din punct de vedere al ponderii în structura 
exportului, specializarea de bază a României, de 
42,0 % în anul 2013 o situa pe poziţia a 5-a din 
Uniunea Europeană, poziţie net favorabilă. 

Nu putem încheia această cercetare fără a demitiza 
convingerea formată în ultimii ani şi anume că 
ponderea codului 7 în specializarea exportului 
României se datorează exclusiv S.C. Automobile 
Dacia şi companiilor de componente auto. 

 
În anul 2013, structura procentuală pe codurile 
CAEN, care sunt cuprinse în codul 7 SITC-4 în 
exportul României a fost: 

 
Tabelul 9 Structura procentuală pe codurile CAEN, care sunt cuprinse în codul 7 SITC-4 

 în exportul României 
 

Codul Semnificaţia  Ponderea exportului din 
codul 7, % 

26 Calculatoare şi produse electronice şi optice 12,0 
27 Echipamente electrice 17,8 
28 Maşini şi echipamente 18,6 
29 Mijloace de transport rutier 44,1 
30 Alte mijloace de transport 7,5 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică şi prelucrările autorului 
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Se constată că cele 4 coduri CAEN, altele decât 
mijloacele de transport acoperă 55,9 % din exportul 
codului 7 !! 

3. CONCLUZII 

Rezultatele cercetării, prezentate în sinteza de mai 
sus, demonstrează fără echivoc că sectoarele 
prioritare ale industriei prelucrătoare din perspectiva 
investiţiilor străine strategice sunt cuprinse în cele 5 
coduri CAEN componente ale codului 7 SITC-4 ale 
dezvoltării şi modernizării ţărilor în secolul XXI. 
Guvernul României, prin agenţia sa specializată, 
trebuie să utilizeze cele mai bune practici pentru 
atragerea unor reali investitori strategici, de regulă 
filiale ale unor mari companii multinaţionale, 

capabile să asigure creşterea exporturilor României 
intra- şi extra- UE.. 
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