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În judetul Braşov, în perioada 1.I – 31.V.2019 comparativ cu aceeasi
perioadă a anului 2018:
Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie a crescut cu 3,2%
Judeţul Braşov
Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie în luna mai 2019 comparativ cu luna precedentă a
crescut cu 9,1%. Comparativ cu luna mai 2018, indicele valoric al cifrei de afaceri a crescut cu 4,7%.
În perioada 1.I – 31.V.2019, comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2018, indicele cifrei de afaceri
din industrie a crescut cu 3,2%.
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Pe marile grupe industriale creşteri în perioada 1.I – 31.V.2019, comparativ cu aceeasi perioadă a
anului 2018, s-au înregistrat în: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+49,5%), industria bunurilor
intermediare (+4,3%) si industria bunurilor intermediare (+4,1%). Valoarea cifrei de afaceri a scazut cu 4,8%
in industria bunurilor de uz curent si cu 3,7% în industria energetica.
Creşteri semnificative ale cifrei de afaceri în perioada 1.I – 31.V.2019, comparativ cu aceeasi
perioadă a anului 2018, s-au înregistrat la: repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor
(+92,9%), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (+62,9%), industria
constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii (+36,5%), fabricarea
hârtiei şi a produselor din hârtie (+34,1%), fabricarea altor produse din minerale nemetalice (+24,2%),
industria metalurgică (+20,8%), fabricarea de mobilă (+16,0%), fabricarea produselor textile (+12,9%),
fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor (+4,2%), Fabricarea produselor
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din cauciuc si mase plastice (+2,3%), fabricarea substantelor si a produselor chimice (+2,1%), fabricarea
echipamentelor electrice (+1,7%), fabricarea altor mijloace de transport (+1,7%).

Scăderi semnificative ale cifrei de afaceri în perioada 1.I – 31.V.2019, comparativ cu aceeasi perioadă
a anului 2018, s-au înregistrat în: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia
mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite (-62,6%), fabricarea articolelor
de îmbrăcăminte (-23,6%), tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie,
harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor (-14,3%), tiparire si reproducerea pe
suporti a înregistrărilor (-10,9%), fabricarea bauturilor (-9,7%), fabricarea calculatoarelor si a produselor
electronice si optice (-8,5%), fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea
titeiului (-3,8%), fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. (-3,0%), industria alimentara (-0,7%).
Cele mai importante firme care au contribuit la cifra de afaceri în industrie a judeţului Braşov, în
perioada ianuarie-mai 2019, au fost: SC AUTOLIV ROMANIA SRL, SC CONTINENTAL POWERTRAIN ROMANIA
SRL, SC SCHAEFFLER ROMANIA SRL, SC PREH ROMANIA SRL, SC HUTCHINSON SRL, SC JOYSONQUIN
AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA SRL, FABRICA DE LAPTE BRAŞOV, SC IAR SA, SC ECOPAPER SA, SC
STABILUS ROMÂNIA SRL, SC BILKA STEEL SRL, SC BENCHMARK ELECTRONICS ROMANIA SRL, SC NBHX ROLEM
SRL, SC MIELE TEHNICA SRL, SC TOTAL ROMANIA SA, SC ELDON SRL, SC PREMIUM AEROTEC SRL, SC
PUROLITE SRL, SC SIT ROMANIA SRL, SC DTR DRAXLIUNIEER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC MADINGER
SRL, SC PSICONTROL SRL, SC CARMEUSE HOLDING SRL, SC STAR EAST PET SRL, SC SERGIANA PRODIMPEX
SRL, SC J.F.FURNIR SRL.
Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă)
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România
În luna mai 2019 comparativ cu luna anterioară, indicele valoric al cifrei de afaceri totale (piaţa
internă şi piaţa externă) a unităţilor industriale, a crescut cu 8,7% iar faţă de luna corespunzătoare din anul
precedent a crescut cu 7,6%.
În perioada 1.I – 30.IV.2019, comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2018, indicele valoric al cifrei
de afaceri totale (piaţa internă şi piaţa externă) a unităţilor industriale a crescut cu 7,5%.
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Informaţii suplimentare:
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice.
Informaţii suplimentare se pot obţine din baza de date TEMPO on line a INS.
Următorul comunicat de presă referitor la indicii producţiei industriale va apărea la data de 23 august 2019.
Arhiva comunicatelor de presă: http://www.brasov.insse.ro/phpfiles/precizari%20metodologice.pdf
Serviciul de Coordonare, Sinteză, Diseminare şi Relaţii cu Publicul
e-mail: tele@brasov.insse.ro
Tel: +40268419552
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