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Comertul României cu Italia,



2000 2005 2006 2007 2008 2009
Export  

(miliarde euro) 2,5 4,3 4,6 5,0 5,2 4,5

pondere în total export 22,3% 19,2% 17,9% 17,0% 15,5% 15,5%
Import 

(miliarde euro) 2,7 5,0 6,0 6,5 6,6 4,6

pondere în total import 18,7% 15,5% 13,9% 12,7% 11,6% 11,7%

În primele 8 luni ale anului 
2015, conform datelor provi-
zorii ale Institutului Naţional de 
Statistică, Italia a ocupat locul 2 
în topul ţărilor partenere atât la 
import (cu o pondere de cca 11% 
în total importuri ale României) 
cât şi la export (cu o pondere de 
12,4% în total exporturi ale Ro-
mâniei). De asemenea, începând 
cu anul 2008, Italia ocupa locul al 
doilea in topul tarilor partenere 
atât la import cât şi la export.

Comertul exterior cu 
bunuri al României cu 
Italia

Până în anul 2007, Italia era 
principalul partener comercial al 
României pentru exporturi, înce-
pând din anul 2008 fiind devan-
sată de Germania. În cazul impor-
turilor, Italia a ocupat primul loc 
în topul partenerilor României 
până în anul 2005, fiind devansa-
tă de Germania începând din anul 
2006.

Italia #1

2010 2011 2012 2013 2014 *) 2015**)
Export  

(miliarde euro) 5.2 5.8 5.4 5.7 6.2 4.5

pondere în total export 13.9 12.8 12.1 11.5 11.9 12.4
Import 

(miliarde euro) 5.4 6.2 6.0 6.1 6.3 4.5

pondere în total import 11.6 11.4 10.9 11.0 10.8 10.9

Italia #2

,

   *) date semidefinitve
**) date provizorii pentru primele 8 luni
  Notă: Prelucrarea datelor a fost făcută după ţara de destinaţie pentru exporturi şi ţara de origine până în 2006 respectiv ţara de expediţie (din 2007) pentru importuri . 



aparatură pentru comutarea, tăie-
rea, protecţia, branşarea circuitelor 
electrice; condensatoare electrice; 
transformatoare electrice, converti-
zoare statice; motoare şi generatoare 
electrice; circuite imprimate; circuite 

integrate electronice;
- articole şi accesorii de 
îmbrăcăminte (cu o pon-
dere de  13,2% în exportu-

rile către Italia); 
- încălţăminte şi părți de 

încălţăminte  (cu o pondere 
de 12,2% în exporturile către 

Italia); 
- țigarete din tutun şi înlocu-

itori de tutun (cu o pondere de 
10,0% în exporturile către Ita-
lia).

- autoturisme şi părți ale 
acestora (cu o pondere 
de 9,1% în exporturile 
către Italia);
- cazane, turbine, mo-

toare, aparate şi dispozitive 
mecanice, părţi ale aces-
tora (cu o pondere de 
4,9% în exporturile către 

Italia), în special: articole 
de robinetărie şi articole similare 

pentru ţevi, frigidere şi congelatoare, 
părţi de macarale, cărucioare, maşini 
de încărcat-descărcat etc, maşini au-
tomate de prelucrare a datelor şi uni-
tăţi ale acestora; pompe de aer sau 
de vid, compresoare de aer sau de 
alte gaze, etc; 

Exporturile de bunuri ale 
României în Italia

au urmat în ge-
neral un trend 
ascendent până 

în anul 2008 
când au atins 

5,2 miliarde euro. În anul 2009, ur-
mare crizei economice globale, ex-
porturile s-au redus cu circa 14% faţă 
de anul 2008, ajungând la 4,5 mili-
arde euro. Din anul 2010 trendul as-
cendent s-a reluat (excepţie făcând 
anul 2012), în anul 2014, exporturile 
României către Italia înregistrând cel 
mai înalt nivel anual de până acum, 
6,2 miliarde euro. În primele 8 luni ale 
anului 2015, datele Institutului Naţio-
nal de Statistică situează exporturi-
le de bunuri ale României către Italia 
la 4,5 miliarde euro, în creştere cu 
11,0% faţă de perioada corespunză-
toare a anului 2014.

Preponderente în exporturile Ro-
mâniei către Italia, înregistrate în pri-
mele 8 luni ale anului 2015, acoperind 
circa 63% din acestea, sunt produsele 
din grupele: 

- maşini, aparate şi echi-
pamente electrice; aparate 
de înregistrat sau de re-
produs sunetul şi imagini 

de televiziune (cu o pondere 
de 13,7% în exporturile către Italia) în 
special: aparate telefonice; încălzitoa-
re de apă; fire, cabluri (inclusiv cabluri 
coaxiale) şi alte conductoare electri-
ce izolate; monitoare şi proiectoare; 



Importurile din Italia

au urmat de 
asemenea un 
trend ascen-
dent până în anul 

2008 când au 
atins 6,6 miliarde euro. În anul 2009, 
când criza economică s-a făcut simţi-
tă şi în România, importurile de bunuri 
din Italia s-au redus cu circa 31,3% faţă 
de anul 2008, ajungând la 4,6 miliarde 
euro. Din anul 2010 trendul ascendent 
reluându-se ca şi în cazul exporturilor 
de bunuri, nivelul atins de importurile din 
Italia în anul 2014 fiind de 6,3 miliarde 
euro (sub nivelul inregistrat înainte de 
criză). În primele 8 luni ale anului 2015, 
datele Institutului Naţional de Statis-
tică situează importurile României din 
Italia la 4,5 miliarde euro, în creștere cu 
7,4% faţă de perioada corespunzătoare 
a anului 2014.

Preponderente în importuri, în prime-
le 8 luni ale anului 2015, acoperind circa 
56% din acestea, sunt produse din ur-
matoarele grupe NC:

- cazane, turbine, motoare, 
aparate şi dispozitive me-
canice, părţi ale acestora 

(cu o pondere de 13,2% 
în importurile din Italia 

înregistrate în primele 8 
luni ale anului 2015), în special: 

articole de robinetărie şi articole simila-
re pentru ţevi; maşini şi aparate pentru 
prelucrarea cauciucului sau a materi-
alelor plastice sau pentru fabricarea 
produselor din aceste materiale; caza-

ne pentru încalzirea centrală; pompe 
pentru lichide; maşini pentru spălat 
vesela; frigidere, congelatoare, etc.;

- maşini, aparate şi echipamente 
electrice; aparate de înregis-

trat sau de reprodus sunetul 
şi imagini de televiziune (cu 
o pondere de 8,7% în impor-

turile din Italia), în special: fire, 
cabluri şi alte conductoare electrice 
izolate; diode, tranzistori şi dispozitive 
similare semiconductoare; aparatură 
pentru comutarea, tăierea, protecţia, 
branşarea, racordarea sau conecta-
rea circuitelor electrice; încălzitoare 
de apă; aparate telefonice şi telefoane 
pentru reţele celulare sau pentru alte 
reţele fără fir; transformatoare electri-
ce, convertizoare statice; circuite inte-
grate electronice, etc.;

- piei brute şi piei tabacite (cu 
o pondere de 6,1% în impor-

turile din Italia), în special de 
bovine; 

- materiale plastice şi ar-
ticole din materiale plastice (cu o 
pondere de 6,0% în importurile din 
Italia)

- fontă, fier şi oţel (cu o pondere 
de 5,7% în importurile din Italia): 
în special produse laminate pla-
te din oţeluri inoxidabile, din fier 
sau din oţeluri nealiate; sârmă 
din fier sau din oţeluri nealiate;  

- autovehicule, parti si acce-
sorii ale acestora (cu o pon-
dere de circa 5,1% în impor-
turile din Italia);

- produse din fontă, fier şi oţel 
(cu o pondere de 4,5% în im-

porturile din Italia);



- încălţăminte şi părţi de încălţăminte 
(feţe, tălpi, branţuri),  (cu o 
pondere de 3,6% în impor-
turile din Italia);

- produse farmaceutice, in 
special medicamente (cu o 

pondere de 3,3% în impor-
turile din Italia).

În topul exportatorilor şi  importa-
torilor români în/din Italia în primele 
8 luni ale anului 2015, primele 100 de 
firme au acoperit aproximativ 52%) 
din totalul valoric al exporturilor către 
Italia (din circa 3000 de operatori eco-
nomici care au declarat expedieri de 
bunuri către Italia în sistemul statis-

tic Intrastat). Pe celalalt flux, primele 
100 de firme au derulat aproape 34% 
din importurile din Italia în primele 8 
luni ale anului 2015 (din totalul de cir-
ca 8300 de operatori economici care 
au raportat introduceri de bunuri din 
Italia).

Cei mai importanti 10 exportatori în Italia, în primele 
8 luni din 2015 au fost:

cui denumire județ
1 21124028 PHILIP MORRIS ITALIA SRL - REPREZENTAT FISCAL DE 

PHILIP MORRIS ROMANIA SRL
ILFOV

2 20215829 FLEXTRONICS MANUFACTURING EUROPE BV REPREZEN-
TAT FISCAL DE FLEXTRONICS ROMANIA SRL

TIMIS

3 160796 AUTOMOBILE DACIA SA ARGES
4 6488696 SC FORD ROMANIA SA DOLJ
5 9710664 ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL TIMIS
6 21981425 BRITISH AMERICAN TOBACCO (SUPPLY CHAIN WE) LIMITED 

- REPREZENTAT FISCAL DE BRITISH - AMERICAN TOBACCO 
ROMANIA INVESTMENT SRL

PRAHOVA

7 29527204 SC DE'LONGHI ROMANIA SRL CLUJ
8 18043870 BENROM SRL SIBIU
9 15117182 SILCOTUB SA SALAJ

10 16917876 MECHROM INDUSTRY SRL ARGES

,



Cei mai importanti 10 importatori din Italia, în pri-
mele 8 luni din 2015 au fost:

cui denumire județul

1 21586086 WESTWOOD - INTRAFIN SA BUCURESTI
2 21052797 SAMSUNG C & T DEUTSCHLAND GMBH BUCURESTI
3 160796 AUTOMOBILE DACIA SA ARGES
4 17060414 SC PIRELLI TYRES ROMANIA SRL OLT
5 16876750 SC COFICAB EASTERN EUROPE SRL ARAD
6 9710664 ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL TIMIS
7 29527204 SC DE'LONGHI ROMANIA SRL CLUJ
8 12470111 SC KEY SAFETY SYSTEMS RO SRL ARAD
9 1554136 ACTAVIS SRL BUCURESTI
10 3786213 SC AUTO ITALIA IMPEX SRL BUCURESTI

Topul judeţelor în funcţie de sediul social al operatorilor economici (conform Regis-
trului Statistic al Întreprinderilor) care au realizat exporturile/importurile de bunuri în 
relaţie cu Italia, indică următorul clasament (în primele 8 luni ale anului 2015):

- la export: Timiş, Ilfov, Bucureşti, Arad, Bihor, Argeş, Sibiu, Cluj, Braşov, Dolj 
primele 10 judeţe acoperind cca 61% din totalul exporturilor catre Italia;
- la import: Bucureşti, Timiş, Arad, Bihor, Ilfov, Argeş, Cluj, Braşov, Prahova, Bacău  

primele 10 judeţe acoperind cca 64% din totalul importurilor din Italia.

,
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