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Anexă 
 

Soldul balanței comerțului internațional cu bunuri și servicii în anul 2021 la nivel de 
cod CAEN 

 

Domenii de activitate Sold comercial 
bunuri și servicii 

08 Alte activități extractive (secțiunea B) 
0812 Extracția pietrisului si nisipului negativ 

09  Activități de servicii anexe extracției (secțiunea b) 
0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor pozitiv 

10 Industria alimentară (secțiunea C) 
1011 Productia si conservarea carnii negativ 
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare pozitiv 

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de 
pasare) negativ 

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si 
molustelor negativ 

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor negativ 
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume pozitiv 
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor negativ 
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor pozitiv 
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare negativ 
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor negativ 
1052 Fabricarea inghetatei negativ 
1061 Fabricarea produselor de morarit negativ 
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon negativ 

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor 
proaspete de patiserie 

negativ 

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si 
a produselor conservate de patiserie 

pozitiv 

1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor 
produse fainoase similare 

negativ 

1081 Fabricarea zaharului negativ 

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor 
zaharoase 

pozitiv 

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei negativ 
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor negativ 
1085 Fabricarea de mancaruri preparate pozitiv 

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si 
alimentelor dietetice 

negativ 

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. negativ 
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma negativ 
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie pozitiv 

11 Fabricarea băuturilor (secțiunea C) 
1106 Fabricarea malțului negativ 

1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de 
ape minerale și alte ape îmbuteliate 

negativ 
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16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția 
mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite 

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului pozitiv 
1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn pozitiv 
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri pozitiv 

1623 
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru 
construcții 

pozitiv 

17 Fabricarea hartiei și a produselor din hârtie (secțiunea C) 

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din 
hârtie și carton. 

negativ 

 
22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice 

2211 
Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și 

refacerea anvelopelor 
pozitiv 

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc pozitiv 

2221 
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din 

material plastic 
negativ 

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic negativ 
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții pozitiv 

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 
2311 Fabricarea sticlei plate pozitiv 
2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate negativ 
2313 Fabricarea articolelor din sticlă pozitiv 
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă negativ 
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică pozitiv 
2320 Fabricarea de produse refractare negativ 
2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică negativ 

2332 
Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru 

construcții, din argilă arsă 
negativ 

2341 
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și 

ornamental 
pozitiv 

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică pozitiv 
2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică pozitiv 
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică pozitiv 
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. pozitiv 
2351 Fabricarea cimentului negativ 
2352 Fabricarea varului și ipsosului negativ 
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții negativ 
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții negativ 
2363 Fabricarea betonului negativ 
2364 Fabricarea mortarului negativ 
2365 Fabricarea produselor din azbociment negativ 
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos negativ 
2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei negativ 
2391 Fabricarea de produse abrazive negativ 
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. pozitiv 

25 
Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, 

utilaje și instalații 



PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 
ACORDAREA DE GRANTURI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  

PENTRU INVESTIȚII DESTINATE RETEHNOLOGIZĂRII IMM-URILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ȘI CONSTRUCȚII 
 

2511 
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale 

structurilor metalice 
pozitiv 

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal negativ 
2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală pozitiv 
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice pozitiv 

2530 
Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor 

pentru încălzire centrală) 
pozitiv 

2550 
Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare 

plastică; metalurgia pulberilor 
negativ 

2561 Tratarea și acoperirea metalelor pozitiv 
2562 Operațiuni de mecanică generală pozitiv 
2571 Fabricarea produselor de tăiat pozitiv 
2572 Fabricarea articolelor de feronerie pozitiv 
2573 Fabricarea uneltelor pozitiv 

2591 
Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare 

din oțel 
pozitiv 

2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal negativ 

2593 
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri 

și arcuri 
negativ 

2594 
Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; 

fabricarea de nituri și șaibe 
negativ 

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. pozitiv 
27 Fabricarea echipamentelor electrice 

2711 
Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor 

electrice 
pozitiv 

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității pozitiv 
2720 Fabricarea de acumulatori și baterii pozitiv 
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică pozitiv 
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice pozitiv 

2733 
Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri 

electrice și electronice 
pozitiv 

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat pozitiv 
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice pozitiv 
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice pozitiv 
2790 Fabricarea altor echipamente electrice pozitiv 

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

2811 
Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru 

avioane, autovehicule și motociclete) 
pozitiv 

2812 Fabricarea de motoare hidraulice pozitiv 
2813 Fabricarea de pompe și compresoare pozitiv 
2814 Fabricarea de articole de robinetărie pozitiv 

2815 
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a 

elementelor mecanice de transmisie 
pozitiv 

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor pozitiv 
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat pozitiv 
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții pozitiv 

42 Lucrări de geniu civil 
4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor negativ 
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4212 
Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și 

subterane 
pozitiv 

4213 Construcția de poduri și tuneluri negativ 
4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide negativ 

4222 
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru 

electricitate și telecomunicații 
negativ 

4291 Construcții hidrotehnice negativ 
4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a. negativ 

43 Lucrări speciale de construcții 
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții negativ 

52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi 
5210 Depozitări pozitiv 

 
 


