
 

 

 

 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA DE PIELĂRIE ÎN ROMÂNIA ȘI 

REPUBLICA MOLDOVA: SITUAȚIA CURENTĂ ȘI 

DIRECȚII DE DEZVOLTARE 

 

 

Student:        Chifan Denisa-Alexandra  

 

Coordonator:       Gheorghiță Maria     

                                          prof. univ. dr. 

       

 

 

 

 

Chișinău 2021 



 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL 

REPUBLICII MOLDOVA 

Universitatea Tehnică a Moldovei  

Facultatea de Inginerie Economică și Business 

Business și Administrare 

 

 

 

 
                  Admis la susţinere        

                   Şef departament: 

 ___________________________________ 

 „____”_________________ 2020 

 

 

 

Industria de Pielărie în România și Republica 

Moldova: Situația Curentă și Direcții de Dezvoltare 

 
Teză de master 

 

  Student:                                                          Chifan Denisa-Alexandra 

 

                            Coordonator:                                                Gheorghiță Maria 

                                                                                                    prof. univ. dr. 

 

 

 

 

 

 

Chișinău, 2021 



1 

 

 

CUPRINS 

 

 

Cuprins................... .................................................................................................................... 1 

Lista figurilor. ............................................................................................................................ 2 

Lista tabelelor. ........................................................................................................................... 4 

Rezumat............ ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

Summary............ ........................................................................................................................ 6 

Introducere............... .................................................................................................................. 7 

1. Dezvoltarea industriei de pielărie de la meșteșug la industrie globală ........................... 9 

1.1 Istoria industriei pielăriei ....................................................................................................... 9 

1.2 Clasificarea industriei pielăriei  la nivel internațional, european și național ....................... 12 

1.3 Industria  mondială de pielărie ............................................................................................. 14 

2. Analiza fluxurilor comerciale ale industriei  de pielărie ................................................ 19 

2.1 Analiza fluxurilor comerciale ale industriei de pielărie din Uniunea 

Europeană..........................................................................................................................19 

2.2 Analiza fluxurilor comerciale ale industriei de pielărie din România ................................. 28 

2.3 Analiza fluxurilor comerciale din Republica Moldova ....................................................... 33 

3. Caracteristici  și direcții de dezvoltare ale industriei de pielărie .................................. 39 

3.1 Structura industriei de pielărie după dimensiunea întreprinderilor ..................................... 39 

3.2 Bariere netarifare și dispute comerciale la nivelul  Uniunii Europene ................................ 42 

3.3 Direcții de dezvoltare ale industriei de pielărie ................................................................... 46 

Concluzii................. .................................................................................................................. 53 

Bibliografie................. .............................................................................................................. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Adnotare 

 

pentru teza pentru gradul de masterat în științe economice 

 Chifan Denisa-Alexandra 

„Industria de pielărie în România și Republica Moldova: Situația curentă și direcții 

de dezvoltare” 

Universitatea Tehnica a Moldovei, Chișinău, 2021 

 

Structura lucrării: introducere, trei capitole, 60 de pagini de text principal, 28 figuri și 12 

tabele, concluzii și recomandări, bibliografie formată din 35 de surse. 

Cuvintele-cheie: industria de pielărie, fluxuri comerciale, economie circulară, dezvoltare. 

Problematica studiului este dezvoltarea industriei de pielărie de la un meșteșug străvechi 

la o industrie globală caracterizată prin comerț liber, durabilitate și inovație tehnologică cu o 

privire particulară asupra statutului României în contextul U.E. și al Republicii Moldova în 

cadrul sectorului de pielărie. 

Scopul lucrării constă în afirmarea necesității investițiilor în industria pielăriei ca o 

oportunitate pentru economiile statelor, România și Republica Moldova, de a valorifica la nivel 

internațional produsele industriei pielăriei, prin producția de bunuri cu valoare adăugată mare, 

urmând exemplul statelor Uniunii Europene care au atins succesul în acest sector de fabricație. 

Obiectivele:  

- Analiza industriei de pielărie în termeni de istoric, clasificare, dezvoltarea de la 

meșteșug la industrie; 

- Măsurarea evoluției fluxurilor comerciale internaționale din sectorul de pielărie; 

- Studierea barierelor netarifare și a disputelor comerciale din industria de pielărie; 

- Descrierea tendințelor privind dezvoltarea industriei de pielărie în contextul 

globalizării; 

- Precizarea cadrului legislativ al industriei de pielărie în contextul economiei circulare. 

Metodele aplicate la realizarea cercetării. Metodele de cercetare utilizate sunt cercetarea 

cantitativă și calitativă. Cercetarea cantitativă presupune colectarea de date numerice de pe 

bazele de date de specialitate și structurarea acestora în grafice și tabele pentru facilitarea 

analizei. Metodele calitative presupun exploatarea informațiilor obținute despre industria 

pielăriei, construirea ipotezelor cercetării privind evoluția industriei în țările supuse cercetării și 

analiza prin raționamente inductive cu ulterioara validare a informațiilor în concluziile cercetării. 

Rezultatele obținute. Rezultatele cercetării se concretizează într-o analiză complexă a 

industriei de pielărie, prin utilizarea de metode moderne de documentare, ce poate fi valorificată 

la nivel local prin conștientizarea necesității investirii în procesul de producție a articolelor din 

piele cu valoare adăugată mare. 
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Summary 

 
 

This paper aims  to analyze the leather industry development with a particular view on 

the European Union, Romania and Republic of Moldova’s status  regarding its evolution from an 

ancient craft to a global industry characterised by free commerce, environmental regulations and  

technological innovation. The focus of the research are the international trade flows in terms of 

imports and exports along with the structural business data by dimensions, non-tariff barriers, 

commercial disputes and development directions. 

The purpose of the paper is to affirm the need for investment in the leather industry as an 

opportunity for emergent economies like Romania and Republic of Moldova to internationally 

capitalize the high value added leather goods following the example of the European Union 

members who found their way to succeed in this manufacturing sector. 

Leather industry gathers tradition and innovation producing a broad range of goods with 

applications in the automotive sector, furniture field, leather goods industry, clothing, footwear 

etc. being a key player in the global commercial market. The leather sector has experienced 

consequential and important changes particularly in the past three decades due to economic 

growth, transformations in the manufacturing process, information and technology evolution, 

ethical beliefs, social sustainability and innovation. 

Production of leather goods is globalized but closely connected to the national agriculture 

industry in each country. This means that the resources are limited and connected to a few 

suppliers (China, India, Brazil, U.S.A, Argentina) which determine the offer for raw skins and 

hides, but the real difference is made by the value added in the manufacturing process controlled 

by some European countries ( Italy, Spain, France, Belgium) with tradition in the leather sector 

who took advantage of the leather industry opportunities.  

Romania and the Republic of Moldova have all the resources (tradition, specialized 

workforce, raw material) to become important competitors in the leather industry market 

following the European Union trends. 
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Introducere 

 

Industria pielăriei este un sector al economiei care generează o cantitate considerabilă 

de piele și produse din piele utilizate la scară largă de consumatori la nivel global. Pielea este 

unul dintre cele mai utilizate materiale din industria ușoară pentru realizarea de produse de 

marochinărie, încălțăminte, tapițerie și articole de îmbrăcăminte. Industria pielăriei este un 

sector complex în care sunt implicați un număr mare de țări și o parte importantă din 

populație, fapte ce duc la crearea unui comerț mondial care oferă produse de uz zilnic. Pielea 

este un produs intens tranzacționat la nivel global. 

La nivelul statelor Uniunii Europene s-a reușit îmbinarea tradiției unui meșteșug cu 

inovația, pentru dezvoltarea industriei pielăriei în termeni de modernizare a proceselor 

tehnologice utilizate, de îmbunătățire a calității produselor și de sustenabilitate privind 

procurarea pielii ca materie primă și procedeele de fabricație la care aceasta este supusă până 

la fabricarea produselor din piele. 

România este o țară cu tradiție în industria de pielărie, care s-a dezvoltat în acest sector 

datorită specializării la nivel național a forței de muncă pentru această industrie, dar care nu 

reușește să genereze valoare adăugată mare pentru valorificarea sa la export. 

 Republica Moldova, ca țară în curs de dezvoltare este axată pe industria prelucrătoare, 

premisele fiind pozitive pentru dezvoltarea industriei de pielărie ce înregistrează în prezent 

valori mici comparativ cu alte state din regiune. 

Prezenta cercetare are ca scop analiza industriei pielăriei în general cu aprofundarea 

domeniului în termeni de istoric, clasificare, direcții de dezvoltare și fluxuri comerciale 

internaționale, iar în mod particular cu analiza industriei pielăriei la nivelul unui organism 

internațional, Uniunea Europeană, unui stat intracomunitar, România și unui stat 

extracomunitar, Republica Moldova. 

 Procedura de cercetare presupune culegerea, analiza și sinteza datelor obținute prin 

consultarea bazelor de date internaționale de tipul Eurostat, UNCTADstat, a articoleler 

științifice ce au ca subiect industria de pielărie, precum și a altor surse  de informare care 

permit conturarea unei imagini de ansamblu asupra acestei industrii. Vor fi utilizate atât date 

cantitative, sintetizate prin intermediul graficelor și tabelelor, cât și calitative prin explicațiile 

și prezentarea industriei.   

Problema studiată în prezenta cercetare este situația curentă a industriei de pielărie 

prin analiza evoluției până la stadiul actual de dezvoltare și a implicațiilor în direcțiile viitoare 

de progres. România și Republica Moldova sunt statele vizate în cercetare, deoarece 
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potențialul acestora de creștere prin intermediul industriei de pielărie este unul considerabil. 

Aceste state se bazează pe agricultură, creșterea animalelor fiind o ocupație cu importanță 

deosebită pentru populație, dar cu toate acestea produsul conex al industriei cărnii și 

lactatelor- pielea, nu este exploatat la nivel național.  

Problematica cercetării este reprezentată atât de lipsa de valorificare a pileii ca materie 

primă la nivel național, cât și de oportunitatea de investiții pentru fabricarea de produse din 

piele cu valoare adăugată mare la nivelul celor două state care dețin forță de muncă 

specializată în industria de pielărie.  

Primul capitol al cercetării vizează evoluția industriei de pielărie de la un meșteșug 

străvechi la o industrie caracterizată prin globalizare, progres tehnologic și inovație. Industria 

de pielărie a fost un sector cheie al comerțului global de milenii.  

În al doilea capitol al lucrării este analizată evoluția fluxurilor comerciale din Uniunea 

Europeană, România și Republica Moldova. Creșterea volumului comerțului din industria de 

pielărie nu a fost una liniară, ci caracterizată prin trenduri ciclice de evoluție, dezvoltarea fiind 

însă una consecventă.  

Al treilea capitol al lucrării prezintă caracteristici ale industriei de pielărie de tipul 

structurii industriei după dimensiunea întreprinderilor, bariere netarifare din industrie și 

dispute comerciale, dar și direcții de dezvoltare în termeni de legislație, predilecția pentru 

realizarea de produse de lux cu valoare adăugată mare și realizarea de inovații tehnologice în 

sectorul pielăriei.  

Utilizarea produselor din piele este o caracteristică a statelor dezvoltate, deoarece acest 

material este unul costisitor prin prisma etapelor parcurse în procesul de producție, dar și a 

caracteristicilor deosebite ale acestuia. Astfel, tendința globală de evoluție a statelor este 

favorabilă sectorul de pielărie, deoarece disponibilitatea produselor din piele depinde de 

nevoia consumatorilor mondiali, dar este condiționată de accesul la materiile prime, de forța 

de muncă specializată și de progresul tehnologic, problematică dezvoltată în prezenta 

cercetare. 
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