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DOMENII PRIORITARE DE DEZVOLTARE ECONOMICA
2015-2020
BELGUN Cristian,
MELINESCU Marlena
Guvernul României a identificat 10 domenii în care firmele româneşti mici şi mijlocii ar putea fi
cele mai competitive pe pieţe, acestea urmând să beneficieze şi de scheme de finanţare europene
pentru dezvoltare, se arată în Programul Naţional de Reformă 2015, trimis recent de executiv la
Comisia Europeană.
Sectoarele competitive identificate de Guvern în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 şi
Planurile de Dezvoltare Regională, la recomandarea Comisiei Europene, sunt:











turism şi eco-turism;
textile şi pielarie;
lemn şi mobila;
industrii creative;
industria auto şi componente;
tehnologia informatiei şi comunicatii (IT&C);
procesarea bauturilor şi alimentelor;
sanatate şi produse farmaceutice;
energie şi management de mediu;
bio-economie

Două dintre riscurile interne identificate de Guvern asupra economiei ţării în perioada următoare sunt
legate de absorbţia înca redusă a fondurilor europene şi de lipsa perspectivelor de finantare pentru
întreprinderile mici si mijlocii (IMM).
In acest context, Guvernul promite o serie întreagă de masuri în sprijinul firmelor mici şi mijlocii
româneşti: Pentru creşterea ratei de succes a proiectelor de investiţii bancabile depuse de IMM-uri,
urmează să devină operational Programul SMALL BUSINESS SUPPORT. Acesta ar urma să
înlesnească relaţia între IMM-uri şi serviciile de consultanţă în afaceri, prin consultanţi locali sau experţi
internaţionali. Executivul speră ca programul să conducă la dezvoltarea a 500 de firme mici şi mijlocii,
prin transfer de cunoştinţe, metode şi instrumente, dar şi prin valorificarea relaţiilor cu institutiile financiare
partenere şi alţi finanţatori din Romania, care să sprijine pe termen lung sectorului IMM.
 Promovarea proiectului de Lege privind mediatorul de credite. Prin noua institutie de stat care va fi
creată - Mediatorul de credite - guvernul susţine că vrea să faciliteze o mai bună relaţie IMM-uri bănci, însă atribuţiile mediatorului sunt restranse în raport cu instituţiile bancare: "Mediatorul de
credite emite recomandări, fără caracter obligatoriu, adresate unităţilor bancare referitoare la
sesizările primite din partea IMM-urilor" şi "poate publica recomandări referitoare la modalităţile de
bune practici pe care instituţiile bancare le pot implementa în cadrul procesului de acordare a
crediterlor către IMM-uri".
 Vor continua schemele financiare lansate in 2014, prin care se urmăreşte creşterea accesului IMMurilor la credite, de care au beneficiat până acum 1.167 IMM-uri, susţine Guvernul. Numărul IMMurilor susţinute prin instrumente financiare a crescut în 2014, faţă de 2013 cu 31% - mai susţine
executivul român.
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In vederea creşterii performanţelor IMM-urilor şi consolidarea poziţiei lor de piaţă la nivel local/
regional/ internaţional, va fi implementată o gamă variată de instrumente financiare finanţate prin
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2014-2020 pentru a facilita accesul IMM-urilor
la sursele de finanţare necesare pentru realizarea proiectelor de investiţii.
Pentru crearea masei critice de IMM-uri active şi pentru antrenarea lor în economiile locale/
regionale, este susţinută dezvoltarea serviciilor suport pentru stimularea antreprenoriatului şi a
creativităţii în randul IMM-urilor.
In vederea creşterii performanţelor manageriale ale fermierilor, micro-întreprinderilor şi
întreprinderilor mici din mediul rural, precum şi pentru aplicarea practicilor de producţie
competitive la nivelul grupurilor de producători vor fi finanţate prin Fondul European pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) 2014-2020 investiţiile în dezvoltarea serviciilor de
consiliere destinate acestora.
Pentru dezvoltarea
abilităţilor
antreprenoriale,
din
resurse
naţionale,
continuă
implementarea Programului Romania HUB. Prin acest program Guvernul susţine că încurajează şi
sprijină tinerii să înfiinteze şi să dezvolte IMM-uri. 4 tipuri de ateliere de lucru are programul HUB:
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale tinerilor, vizând inclusiv deschiderea de start-up-uri,
Eficientizarea cooperarii şi comunicării între mediul ştiintific şi cel de afaceri, Promovarea finanţării
pentru IMM (surse de finanţare pentru IMM), Parteneriatul Public-Privat pentru IMM-uri şi noi locuri de
muncă.

CODURILE CAEN AFERENTE DOMENIILOR PRIORITARE DE DEZVOLTARE
ECONOMICĂ
Turism si ecoturim
5510 Hoteluri şi alte facilitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 Alte servicii de cazare
7911 Activităţi ale agentiilor turistice
7912 Activităţi ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Textile si pielărie
1310 Pregatirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1320 Producţia de ţesături
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu exceptia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare şi machete
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu exceptia confectiilor
îmbracaminte
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1420 Fabbricarea articolelor din blana
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blanurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinarie şi a articolelor de harnasament
1520 Fabricarea încălţămintei

de
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4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
4624 Comerţ cu ridicata al blanurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 Comerţ cu ridicata al îmbracamintei şi încăltţămintei
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, in magazine specializate
4771 Comerţcu amănuntul al îmbracămintei, în magazine specializate
4772 Comerţcu amănuntul al încăltămintei şi articolelor din piele, in magazine specializate
4782 Comerţcu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încăltămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi
pieţe
9523 Repararea încăltămintei şi a articolelor din piele
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Lemn şi mobilă
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi articolelor de iluminat
4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de constructii şi
echipamentelor
4759 Comerţ cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
Industrii creative
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre pretioase
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii şi articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere
5811 Activităţi de editare a cărţilor
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte Activităţi de editare
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5911 Activităţi de productie cinematografica, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5913 Activităţi de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 Activităţi de realizare a înregistrarilor audio şi Activităţi de editare muzicala
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
7111 Activităţi de arhitectura
7220 Cercetare - dezvoltare în ştiinte sociale şi umaniste
7311 Activităţi ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activităţi de studiere a pietei şi de sondare a opiniei publice
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7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
7430 Activităţi de traducere scrisă si orală (interpreti)
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activităţi de creaţie artistică
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte Activităţi recreative şi distractive
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
Industria auto si componente
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetari
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza şi a elementelor mecanice de transmisie
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3020 Fabricarea materialului rulant
3312 Repararea maşinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întretinerea şi repararea motocicletelor
Tehnologia informatiilor si telecomunicatii
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru masură, verificare, control, navigaţie
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou
4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4741 Comerţ cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine
4742 Comerţ cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
5829 Activităţi de editare a altor produse software
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6190 Alte Activităţi de telecomunicaţii
6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă
6202 Activităţi de consultanta în tehnologia informaţiei
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6203 Activităţi de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte Activităţi de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi Activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
6399 Alte Activităţi de servicii informaţionale
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Procesarea alimentelor si bauturilor
1011 Producţia şi conservarea cărnii
1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasare
1013 Fabricarea produselor din carne
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor si grăsimilor
1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 Fabricarea îngheţatei
1061 Fabricarea produselor de morarit
1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor
1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare
1081 Fabricarea zaharului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelo
1085 Fabricarea de mâncaruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare
1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obţinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea maltului
1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape imbuteliate
5610 Restaurante
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 Alte Activităţi de alimentaţie
Sănătate şi produse farmaceutice
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
7500 Activităţi veterinare
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
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8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
8690 Alte Activităţi referitoare la sănătatea umană
8710 Activităţi ale centrelor de ingrijire medicala
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se
îngriji singure
Energie şi management de mediu
2712 Fabricarea aparatelor de control şi distributie a electricitatii
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
2811 Fabricarea de motoare şi turbine
3600 Captarea, tratarea şi distributia apei
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinte naturale şi inginerie
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