
Situatia exporturilor Romaniei in Rusia, la produse agro-alimentare, in 2012 si 2013

Exporturi din România în Rusia

Cod Specificare
export -to-

2012 2013

0701
Cartofi, în stare proaspătă sau

refrigerată
- 125,080

0702
Tomate, în stare proaspătă sau

refrigerată 19.004

0704
Varza, conopida, varza creata,

gulii si produse comestibile 20,150

0707
Castraveti si cornison, in stare

proaspata sau refrigerata 95,378 27,050

0806 Struguri, proaspeti sau uscati 133,313

0809
Caise, cirese, visine, piersici

(inclusiv piersici fara puf 1.200,070 1.287,283

0813
Fructe uscate, altele decât cele

de la 0801 și 0806 16,214

1003 Orz 19,000

1005 Porumb 7.512,070 8.948,249

1205
Seminte de rapiță sălbatică,

chiar sfărâmate - 4,870

1206
Seminte de floarea-soarelui,

chiar sfaramate 785,563 424,650

1602
Alte preparate si conserve din
carne, din organe sau din san 1,248 0,002

1702
Alte zaharuri, inclusiv lactoză,
maltoză, glucoză și fructoză - 0,037

1704
Produse zaharoase fara cacao

(inclusiv ciocolata alba) 98,473 108,977

1806
Ciocolata si alte preparate

alimentare care contin cacao 69,035 108,460



1901
Extracte de maltș preparate

alimentare din făină, crupe, grâu - 0,683

1902
Paste alimentare chiar fierte sau

umplute - 39,859

1904

Produse pe bază de cereale
obținute prin expandare sau

prajire - 0,049

1905

Produse de brutarie, de
patiserie si biscuiti, chiar cu

adaos 44,550 209,007

2001
Legume, fructe si alte parti

comestibile de plante, preparat 0,021 -

2003
Ciuperci și trufe conservate sau

preparate altfel - 0,007

2005
Alte legume preparate sau

conservate altfel decat in otet - 0,005

2006
Legume, fructe, coji de fructe si

alte parti de plante, conf 56,391 38,886

2007
Dulceturi, jeleuri, marmelade,

paste si piureuri de fructe, 3,256 5,085

2008
Fructe si alte parti comestibile

de plante, altfel preparate 111,330 111,934

2103
Preparate pentru sosuri si sosuri

preparate; condimente 49,894 43,570

2104
Preparate pentru supe, ciorbe

sau supe crema - 0,118

2106

Preparate alimentare
nedenumite si necuprinse in alta

parte 19,213 8,434

2201

Ape, inclusiv ape minerale
naturale sau artificiale si ape

gazoase 19,686 0,094

2202
Ape, inclusiv ape minerale si ape

gazeificate, care contin z 59,678 73,801

2204
Vinuri din struguri proaspeti,
inclusiv vinurile imbogatite 135,404 154,953



2205
Vermuturi și alte vinuri din

struguri proaspeți, aromatizate - 0,005

2206

Alte bauturi fermentate( de
exemplu cidru de mere , cidru

de pere) - 0,018

2208
Alcool etilic nedenaturat cu titru

alcoolic volumic sub 80˙% 0,005 0,008

2401
Tutunuri brute sau neprelucrate;

deseuri de tutun 41580 -

2403
Alte tutunuri si inlocuitori de

tutun, prelucrate; tutunuri 0,360 -

Total 10.494,705 11.747,900

Sursa date: -import-INTRASTAT, INS; prelucrare compartiment statistica MADR
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