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Rezumat 

Industria de textile şi confecţii are o tradiţie îndelungată şi reprezintă unul din sectoarele 
industriale de bază ale economiei europene. Pentru a se afirma ca lider pe pieţele globale, 
industria europeană de textile şi îmbrăcăminte s-a bazat pe cercetare şi inovaţie. Aceşti doi 
factori vor avea o importanţă din ce în ce mai mare în asigurarea unei competitivităţi 
industriale permanente.  
Politica industrială a României a luat în considerare prevederile conceptului de dezvoltare 
durabilă, adoptat şi aplicat, în ultimii ani, de majoritatea statelor lumii ca bază a dezvoltării lor 
economice în perspectiva următorilor ani.  
În acest context, materialul evidenţiază aspecte privind principalele direcţii de dezvoltare ale 
sectorului de textile-confecţii, având în vedere creşterea competitivităţii şi, în general, a 
performanţelor industriei româneşti, în vederea întăririi capacităţii de adaptare a economiei 
ţării la cerinţele pieţei internaţionle, în condiţiile globalizării economiei mondiale. 
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Abstract  
 
The textiles and clothing industry has a long tradition and represents one of the basic sectors 
of the European economy. To be top positioned on global markets, the European textile and 
clothing industry has always relied on research and innovation. These two factors will 
increasingly register a higher and higher importance in assuring a permanent industrial 
competitiveness.  
Romania’s industrial policy considered, in this sense, the provisions of the sustainable 
development concept, adopted and applied in recent years by most worldwide countries as 
their economical development basis overviewing onto the years to come.  
In this context, the paper highlights aspects related to the main development directions or 
guidelines of the textiles & clothing sector, provided the competitiveness increase and the 
Romanian industry performances, in their general spectrum, the purpose being to strengthen 
the country’s economy capacity to adapt to international market requests, in the overall 
globalization of world economy. 
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INTRODUCERE 

Textilele sunt omniprezente în societatea modernă, fiind utilizate ca: protecţie sau expresie a 
corpului uman; elemente decorative şi de confort în case, birouri, hoteluri şi instituţii publice; 
produse funcţionale în spitale şi aziluri; componente de interior pentru maşini, autobuze, 
trenuri, nave şi avioane; elemente structurale pentru corturi, acoperişuri sau poduri; 
elemente de consolidare pentru drumuri, diguri, baraje sau canale; saci, plase; gazon 
artificial pentru sport sau activităţi în aer liber etc. 
  



TEXTILELE - ELEMENT DE BAZĂ PENTRU O SOCIETATE DURABILĂ 
 
Produsele textile sunt omniprezente în societatea modernă, îndeplinind o multitudine de 
nevoi sociale şi individuale. 
Industria europeană de textile şi îmbrăcăminte are o tradiţie îndelungată de conducere în 
ceea ce priveste inovaţia, moda şi creativitatea şi, în ciuda competiţiei acerbe pe plan 
internaţional şi a redirecţionării semnificative a industriei prelucrătoare spre ţările cu mână de 
lucru ieftină,  ea continuă să reprezinte unul dintre sectoarele industriale majore ale Europei. 
Forţa şi reputaţia industriei europene de textile şi îmbrăcăminte, în ceea ce priveşte calitatea 
produsului, productivitatea, creativitatea şi inovaţia, continuă să se constituie într-o fundaţie 
solidă, pentru asigurarea în viitor a unei activităţi industriale de succes. Totusi, acest lucru 
înseamnă că va fi nevoie de o transpunere mai rapidă şi mai eficientă a rezultatelor ştiinţifice 
în produse comerciale inovatoare, mai flexibile şi orientate spre loturi mici, în procedee de 
prelucrare eficientă a resurselor, într-o mai mare orientare către client şi colaborare în cadrul 
lanţului de valori, pentru dezvoltarea de produs, în îmbunătăţirea şi exploatarea cunoştinţelor 
multidisciplinare şi a îndemânărilor, în special în noile domenii de aplicaţie a textilelor, într-o 
dezvoltare strategică mai bună a cercetării private şi publice, precum şi a capacităţilor din 
învăţământul superior, într-o creaţie cu valoare mai mare pentru consumator - prin oferte de 
servicii de produse individualizate, şi într-o mai bună protecţie a proprietăţii intelectuale – în 
toate domeniile în care industria europeană mai are încă un drum lung de parcurs. De 
aceea, imaginea asupra viitorului industriei europene de textile şi îmbrăcăminte se poate 
clădi doar în jurul unui concept dinamic, bazat pe cunoştinţe multidisciplinare şi pe inovaţie, 
integrat flexibil şi orientat, prin reţele de afaceri, către client.  
In cadrul Uniunii Europene se configurează următoarele tendinţe de dezvoltare a industriei 
usoare:  

 trecerea de la produsele de larg consum la cele funcţionalizate/ funcţionalizarea 
materialelor textile, prin: creşterea flexibilităţii şi eficienţei în dezvoltarea produsului şi 
a materialelor - prin design; mai mult pentru mai puţin - funcţionalităţi pentru 
materiale de înaltă performanţă; verde, mai verde, cel mai verde - performanţă prin 
abilitatea de a se modifica sau adapta la cerere; procese noi pentru funcţionalizare;  

 materiale bioactive, biotehnologii şi prelucrare ecologică a textilelor/ producerea de 
noi fibre textile, conferirea unor proprietăţi biomedicale controlabile a biomaterialelor, 
prin modificări structurale enzimatice, chimice sau fizice; suprafeţe şi matrice 
inteligente, pentru imobilizarea componentelor bioactive; consolidări fibroase ale 
biocompozitelor şi răşinilor, folosite ca materiale complet biodegradabile; alte 
materiale biologice cu proprietăţi speciale pentru aplicaţii biomedicale, textile şi 
tehnice, produse biotextile auxiliare şi aplicaţii ale acestora în cele mai bune tehnici 
disponibile şi în tehnicile emergente, pentru o reducere totală a impactului prelucrării 
textilelor asupra mediului, sisteme enzimatice şi grefarea enzimelor (sau proteinelor) 
pe suprafeţe textile; integrarea procesului şi monitorizarea online a parametrilor 
tehnologici şi de mediu, procese şi/sau tratamente alternative orientate spre 
reducerea utilizării apei şi energiei în prelucrarea textilelor (eficienţă ecologică) şi 
reducerea impactului asupra sănătăţii omului, deşeurile textile (textile uzate) ca sursă 
de biomasă, îmbunătăţirea esenţială a fibrelor naturale şi a producerii acestora; 

 produse textile noi pentru o performanţă umană îmbunătăţită, textile şi îmbrăcăminte 
Smart; 

 noi concepte şi tehnologii de design şi dezvoltare de produs/ metode şi instrumente 
pentru o analiză eficientă a cerinţelor şi funcţionalităţilor noilor produse, în ceea ce 
priveşte necesităţile şi scenariile de utilizare la nivelul societăţii şi al fiecărui client în 
parte, reducerea timpului şi a costurilor, de la ideea de produs la lansarea pe piaţă, 
prin intermediul unor tehnici mai bune de modelare, simulare şi evaluare a textilelor 
în realitatea virtuală, concepte şi instrumente pentru procese eficiente de colaborare 
în grupurile de experţi şi în reţelele de distribuţie, inclusiv interoperabilitatea 



sistemelor şi a modalităţilor de comunicare eficientă a ideilor; metode şi instrumente 
de colaborare pentru procese de dezvoltare a produsului între sectoare, inclusiv 
interoperabilitatea cu sistemele de dezvoltare de produs aparţinând altor sectoare, 
cum ar fi sectorul de automobile, medicină sau construcţii; combinarea elementelor 
estetice şi funcţionale/tehnice într-un singur model şi sistem de dezvoltare de  
produs; instrumente de luare a deciziilor pentru evaluarea utilizării textilelor versus 
materiale netextile; 

 implementarea managementului producţiei - simularea, optimizarea, flexibilizarea, 
virtualizarea proceselor de producţie (procese unice, procese în reţele) 
/reorganizarea proceselor de producţiei; simularea, optimizarea, flexibilitatea şi 
virtualizarea proceselor de producţie, reorganizarea lanţurilor şi reţelelor de 
aprovizionare complexe către o personalizare extinsă eficientă, care reprezintă o 
sarcină imensă, iar dezvoltările conceptuale şi tehnologice masive sunt încă 
necesare; 

 inovarea  conceptelor, metodelelor şi tehnologiilor de Management al Lanţului de 
Aprovizionare şi de Management Integrat al Calităţii/ produse inovatoare, care includ 
asigurarea calităţii pe parcursul întregului ciclu de viaţă - de la design şi dezvoltare, 
la producţie, distribuţie, utilizare şi menţinere pe parcursul reciclării şi reutilizării; sunt 
necesare noi soluţii de management al deşeurilor şi de reciclare a produselor textile; 
mai mult, trebuie dezvoltate noi mecanisme de control, mai eficiente, pentru 
asigurarea calităţii în întregul lanţ textil.                                                  

În Romania, industria textilă şi cea a confecţiilor de îmbrăcăminte este caracterizată prin 
următorii factori:  

 angajează un volum important de forţă de muncă, în principal feminină; 
 contribuie la stabilitatea socială fiind reprezentată în toate judeţele ţării; 
 deţine o pondere însemnată în exportul economiei naţionale; 
 contribuie cu sold pozitiv la balanţa de comerţ exterior al ţării. 

Industria de textile-confecţii a suferit, de-a lungul timpului, modificări substanţiale privind 
principalii indicatori economici/structura producţiei industriale, exporturile şi numărul de 
personal. În anul 2008, declinul s-a accentuat din cauza efactelor crizei financiare, cu 
persppectivă de declin şi în anul 2009 (tabelul nr. 1) 
 

                                                                       Tabelul 1 
 

Nr. 

crt. 

Indicatorul U.M. 2007 2008 2008 /2007, 

% 

1. Producţia industrială: 

  -  produse textile; 

-  articole de    

   îmbrăcăminte 

 

mil. lei 

 

 

3 859,6 

7 159,9 

 

2 983,5 

7 073,9 

 

93,8 

98,8 

2. Productia fizică: 

-  ţesături 

-   tricotaje 

 

mil. mp 

mil. buc. 

 

101,2 

17,5 

 

68,1 

14,6 

 

67,2 

83,4 

3. Exportul: 

-  produse textile; 

-  articole de    

   îmbrăcăminte 

 

mil. euro 

 

1 053,0 

2 880,0 

 

1 028,0 

2 657,0 

 

97,6 

92,2 

4. Importul:     



-  produse textile; 

- articole de     

  îmbrăcăminte 

mil. euro 2 856,0 

653,0 

2 565,0 

759,0 

89,9 

116,3 

5. Număr de salariaţi 

-  produse textile; 

-  articole de     

   îmbrăcăminte 

 

mii 

persoane

 

58,0 

215,0 

 

 

48,0 

182,0 

 

81,2 

84,5 

Sursa: Ministerul Economiei - Direcţia Generală Politici Industriale şi Competitivitate 
 
 
O sinteză a datelor ce caracterizează  industria uşoară este evidenţiată în următoarele 
grafice: 
 

 
 

Fig. 1. Evoluţia producţiei în industria uşoară (2000=100) 
 
 
 
 



 
Sursa: INS şi calcule CNP pe baza datelor INS 
 

Fig. 2. Productivitatea muncii  în industria uşoară (2000 = 100) 
 
 
 

 
 

      Sursa: INS şi calcule CNP pe baza datelor 
INS 

 
Fig. 3. Evoluţia numărului de salariaţi în industria uşoară (2000 = 100) 

 
 



 
Sursa: INS şi calcule CNP pe baza datelor INS 
 

Fig. 4. Evoluţia comerţului exterior românesc cu produse ale industriei uşoare 
 
În anul 2007, industria de textile-confecţii şi pielărie-încălţăminte a realizat următoarele 
ponderi în indicatorii macroeconomici ai României: 

 2,72% din PIB; 
 5,2% din producţia industrială; 
 18,42% din exportul României; 
 23,35% din numărul total al salariaţilor din industrie; 
 peste 11 500 de societăţi comerciale - la începutul anului 2008.  

La începutul anului 2008, structura societăţilor comerciale, în funcţie de numărul de angajaţi, 
se prezenta astfel: 

 
 Confecţii de  

îmbrăcăminte 

Textile Total 

Total, 

din care: 

- mari 

- mijlocii 

- mici 

- micro 

6323 

 

175 

679 

1270 

4199 

2 964 

 

63 

240 

526 

2135 

9287 

 

238 

919 

1796 

6334 

 

Criza are un impact asimetric pe sectoarele economiei româneşti, se răspândeşte pe 4 
canale/de comerţ, al ratei de schimb, financiar, al încrederii, iar dintre prognoze privind 
efactele ei se pot menţiona: creşterea preţurilor în industria prelucrătoare, în ciuda reducerii 
cererii; reduceri masive de personal şi creşterea somajului; încetinirea creşterilor salariale în 
amul 2009. 



Având în vedere aceste aspecte, prognoza evoluţiei principalilor indicatori economici ai 
industriei uşoare, până în anul 2010, se poate concretiza în următorii indicatori (în %, faţă de 
anul anterior). 
 

Indicatori Realizat 2007 Prognozat 
2008 

Preliminat 
2008 

Prognozat 
2009 

Prognozat 
2010 

Industria 
textilă 

+5,4 +3 -23,1 -15 -4 

Industria de 
confecţii 

-21,5 -9 -0,8 -1 -0,5 

Exportul -5 -5 -6,2 -3 +1 
Importul +5 +2 -5,4 -3 -1 
Nr. salariaţi -8,7 -5,1 -17,3 -10 -2 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică/Comisia Naţională de Prognoză 

 
Cresterea competitivităţii industriei româneşti se bazează pe utilizarea unui ansamblu de 
instrumente/dezvoltarea cooperării industriale, asigurarea compatibilităţii cu mediul de 
afaceri, promovarea coeziunii sociale, dezvoltarea pieţei concurenţiale, susţinerea dezvoltării 
întrepriderilor mici şi mijlocii, modernizarea rolului autorităţilor publice centrale în domeniul 
industriei  etc. şi se pune un accent deosebit pe creşterea productivităţii muncii, promovarea 
tehnologiilor curate, economisirea de energie, dezvoltarea unei infrastructuri regionale 
eficiente, extinderea utilizării de materii prime locale, întărirea alocării resurselor de către 
forţele pieţei. 
Cu toate provocările,  industria textilă şi de confecţii rămâne motivată de un angajament clar, 
acela de a optimza industria de textile şi confecţii din Europa şi de a face ca aria paneuro- 
mediteraneană să fie tot mai dinamică şi progresivă, devinind un lider de  necontestat al 
modei, imaginii, tehnologiei şi productivităţii. 
 

 

CONCLUZII 

Platforma Tehnologică Europeană pentru Viitorul Textilelor şi Îmbrăcămintei - o viziune 
pentru 2020 identifică trei tendinţe majore de dezvoltare a acestei industrii în Europa: 

 trecerea de la bunurile de larg consum la produse de specialitate, obţinute prin 
procese high-tech flexibile, pe parcursul întregului flux tehnologic – fibre-material 
textile-îmbrăcăminte/ noi fibre şi fibre compozite speciale pentru produse textile 
inovatoare, funcţionalitatea materialelor textile şi a proceselor conexe, 
biomateriale, biotehnologii şi prelucrarea textilă ecologică; 

 implementarea şi extinderea textilelor ca materiale utilizate în multe sectoare 
industriale, precum şi în noi domenii de aplicaţie/ noi produse textile cu 
performanţe îmbunătăţite, produse textile noi pentru aplicaţii tehnice inovatoare, 
textile şi îmbrăcăminte inteligente;  

 sfârşitul erei producţiei de masă a articolelor textile şi trecerea la o nouă eră a 
produselor adaptate cerinţelor clientului şi personalizate, simultan cu aplicarea 
conceptelor inteligente de producţie, logistică, distribuţie şi servicii/ personalizare 
extinsă a îmbrăcămintei şi modei, un design modern, precum şi concepte şi 
tehnologii noi de realizare a produsului şi o calitate integrată şi concepte de 
management al ciclului de viaţă. 

Condiţiile preliminare, foarte importante pentru intensificarea procesului de inovaţie în 
această industrie,  se referă la: 

 un cadru prietenos de regulamente privind inovaţiile; 
 un sistem educaţional pentru sprijinirea transformărilor industriale; 
 un sistem financiar destinat adaptării inovaţiei textile; 



 standardizare în sprijinul inovării; 
 capacităţi pentru un management eficient al transformărilor tehnologice şi 

inovatoare. 
 

 

 


