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PREFAŢĂ

Una dintre ramurile principale ale sectorului zootehnic este producerea
laptelui, ramură ce trebuie să asigure aprovizionarea populaţiei cu produse lactate
de înaltă calitate.
în acest scop planul de dezvoltare a industriei laptelui prevede sporirea în
continuare a volumului de producţie, lărgirea gamei de sortimente, îmbunătăţirea
calităţii producţiei, dotarea acestui sector cu utilaje moderne, organizarea şi
dezvoltarea reţelelor de colectare a materiei prime şi distribuire a produselor finite.
Laptele şi produsele lactate sunt unele din cele mai necesare surse de
proteină de origine animală, cu o valoare biologică importantă.
Ţinând cont de calităţile biologice şi nutritive ale laptelui sunt recomandate
următoarele cantităţi anuale de produse lactate pe cap de locuitor: produse acidolactice şi lapte - 164 kg, brânză proaspătă de vaci - 7,4 kg, brânzeturi - 6,4 kg, unt
- 5,5 kg, smântână - 6,6 kg etc., recalculate în lapte integral cea 450 kg sau cea 1,5
kg pe zi.
Asigurarea alimentaţiei raţionale a populaţiei în Republica Moldova impune
necesitatea de a produce anual cea 2 min tone de lapte.
Producerea şi prelucrarea acestui volum de materie primă va contribui şi la
securitatea alimentară a ţării.
Industria laptelui include etapele de colectare a materiei prime, prelucrare
primară şi procesare până la faza finală, de comercializare a producţiei finite pe
piaţă.
Produsele finite se livrează pe piaţă sub formă de lapte pentru consum
curent, produse acido-lactice, caşcavaluri, unt, brânză etc.
Industrializarea laptelui pentru obţinerea unor produse de calitate superioare
pune o serie de probleme care se referă la calitatea materiei prime, la condiţiile de
conservare a acesteia până la momentul fabricării, la procesele tehnologice
aplicate, la condiţiile de conservare şi ambalare a produselor finite.
Pentru rezolvarea lor sunt necesare cadre tehnice cu o înaltă pregătire

tehnologică în domeniul producerii, condiţionării, prelucrării primare, păstrării,
procesării şi valorificării eficiente a produselor obţinute în complexele zootehnice
şi întreprinderile de industrializare a laptelui.
Specialiştii sunt datori să posede şi cunoştinţe în domeniul aprecierii
criteriilor de calitate, a metodelor de control şi a parametrilor fizico-chimici şi
tehnologici, cărora trebuie să corespundă producţia-marfa livrată.
Actualmente industria laptelui din Republicii Moldova este reprezentată de
22 unităţi de procesare, amplasate în toate zonele de materie primă.
Pe parcursul anilor 1991-2004 întreprinderile de prelucrare, ca rezultat al
reformelor declanşate şi-au redus cu cea 70 la sută volumele de achiziţii şi de
procesare a laptelui.
Motivul principal este dispariţia marilor producători de materie primă, care
au lichidat fermele specializate odată cu privatizarea terenurilor agricole.
Cu excepţia întreprinderilor de profil din Bălţi, Chişinău, Cupcini, Soroca,
Hânceşti, Râşcani, Floreşti, Ciadâr-Lunga, celelalte unităţi de prelucrare a laptelui
sunt în declin, atât datorită insuficienţei materiei prime, cât şi din cauza situaţiei
economico-financiare generate de datoriile creditoare.
Deşi, în ansamblu, pe ţară se produc cea 600 mii tone de lapte-marfa,
cantitate ce poate fi industrializată totalmente la capacităţile existente, unităţile de
procesare colectează şi prelucrează doar cea 32 la sută din acest volum.
Problema majoră în achiziţionarea materiei prime este valorificarea sub
nivel a surselor (zonelor) de materie primă, precum şi dotarea tehnică insuficientă a
oficiilor de colectare a laptelui.
Alt motiv, nu mai puţin important, care a condus la falimentul multor
întreprinderi de profil este pierderea pieţelor tradiţionale de desfacere, precum şi
slaba înzestrare tehnologică a unităţilor de procesare a laptelui, fapt ce nu permite
fabricarea produselor competitive.
Teza de doctorat abordează tema „Ramura industrializării laptelui în
Republica Moldova. Istorie, prezent şi perspective" şi include şase capitole în care
sunt cercetate şi analizate modificările, declinul şi etapele de redresare în ramura

zootehnică şi industria de prelucrare a laptelui în Republica Moldova pe perioada
1991 - 2 0 0 4 .
La această tematică sunt expuse în discuţie aşa întrebări ca: situaţia
sectorului zootehnic în Republica Moldova pe perioada respectivă, efectivele de
bovine, numărul de exploatării zootehnice şi mixte, repartizarea efectivelor pe
specii, pe forme de proprietate şi ponderea lor în aceste exploatării. Se propune şi o
concepţie de dezvoltare a sectorului zootehnic în Republica Moldova pe perioada
anilor 2005 - 2010, ce prevede metodele şi acţiunile prognozate pentru ameliorarea
acestui sector.
Caracterizând ramura industrializării laptelui se analizează situaţia în ramură
pe parcursul perioadei

1991 - 2 0 0 4 , practica ţărilor dezvoltate în

industria

prelucrării laptelui şi expunem o strategie de reorganizare a ramurii. Pe această
bază se pot sesiza măsurile necesare în politica guvernamentală aplicată pentru
susţinerea şi redresarea sectorului zootehnic şi ramurii industrializării laptelui în
Republica Moldova.
în teză se efectuează şi o analiză a întreprinderilor din ramura industrializării
laptelui din Republica Moldova pentru evaluarea eficienţei economice a acestora.
Capitolul - aspecte metodologice privind cercetări în domeniul ramurii de
industrializare a laptelui - tratează noţiuni referitoare la compoziţia fizico-chimică
şi valoarea nutritivă a laptelui, factorii ce influenţează calitatea lui, condiţiile
sanitaro-igienice necesare pentru obţinerea laptelui de calitate superioară, indică
acţiunile tehnice şi tehnologice în vederea obţinerii şi valorificării eficiente a
laptelui livrat de la ferme de materie primă, sau ca produse finite de secţiile de
prelucrare.
Sunt puse în discuţie următoarele teme: importanţa laptelui în alimentaţia
omului, factorii de influenţa privind calitatea laptelui şi însuşiri organoleptice şi
fizico-chimice

ale laptelui, precum şi metodele, instrumentele şi procesele

tehnologice folosite în achiziţionarea şi procesarea laptelui, unde se descrie calea
parcursă a laptelui începută a fi ca materie primă achiziţionată de la producător,
trecând toate etapele necesare până la procesare, precum şi prezentarea bazei
6

tehnico-materiale şi procesele tehnologice folosite pentru industrializarea laptelui
şi obţinerea de produse finite.
Tematica capitolului IV - organizarea marketingului şi distribuţia produselor
lactate este de a descrie trăsăturile generale ale pieţei produselor lactate în
Republica Moldova. A fost analizat producerea şi comercializarea următoarelor
produse lactate: laptele, untul, smântână, caşcavalul, iaurtul, produsele căpătate în
urma fermentării laptelui (chefir, acidofilina, reajenca s.a.), îngheţata şi produsele
lactate netradiţionale apărute recent pe piaţa internă (narină, deserturi lactate s.a.).
Studiul este preconizat a aborda un spectru larg de probleme legate de producerea
şi comercializarea produselor lactate şi este dedicat analizei generale a funcţionării
pieţei, comportamentului

actorilor principali

ai pieţei

şi

interacţiunea

lor,

sistemului de distribuire existent, caracteristicilor produselor prezente pe piaţă,
evaluarea tendinţei generale de dezvoltare a ei s.a.
S-a efectuat o analiza bazată pe investigaţiile şi interviurile efectuate la
următoarele nivele ale sistemului de distribuţie: producători locali, importatori,
distribuitori - angrosişti şi magazine de comercializare cu amănuntul. In studiul
acesta producătorii locali sunt întreprinderile de prelucrare a laptelui şi fabricarea
produselor lactate, iar distribuitorii - angrosişti (distribuitori) - agenţi comerciali
care procură produse

lactate de la producătorii

locali

sau

importatori

şi

comercializează aceste produse angro vânzătorilor cu amănuntul.
în baza studiului şi investigaţiilor efectuate cercetăm mediul de marketing în
ramura industrializării laptelui şi anume: cererea la produsele lactate şi tendinţele
ei, segmentarea pieţei produselor lactate, actorii pieţei produselor lactate şi cota pe
care ei o deţin, descrierea sistemului de distribuire a produselor lactate, bariere în
accesul pe piaţă, performanţele de marketing ale întreprinderilor leaderi din
ramură, formularea mixului de marketing în ramură.
Capitolul V evidenţiază activitatea actuală a unei din cele mai eficiente
întreprinderi din Republica Moldova mai precis a leaderului ramurii industrializării
laptelui

S.A. „Incomlac". Aici analizăm activitatea economico-financiară

combinatului

pe

perioada

2003

-

2005, descrierea
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generală

şi

a

structura

organizatorică, precum şi metodele de promovare, distribuţie a produselor lactate şi
reţeaua comercială a acestei societăţi pe acţiuni.
în ultimul punct al capitolului se analizează modificările apărute în ramura
industrializării laptelui, drept exemplu fiind fondarea Uniunii Corporative S.A.
„JLC". în

acest

material

economico-financiare

se analizează

acţiunile juridico-organizatorice

şi

de constituire a societăţii, reevaluarea potenţialului de

producere şi aprecierea noii structuri.
în finalul tezei de doctorat se evidenţiază concluziile generale şi se propun
idei, sugestii şi măsuri de redresare a ramurii industrializării laptelui în Republica
Moldova.
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