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Concluzii
Rezultatele denotă că coeficientul integral al 

perspectivei fiecărei grupe de produse are valori 
pozitive, motiv din care nu este raţional să scoatem 
din fabricaţie aceste produse. Cea mai de perspecti-
vă este grupa „Булочные изделия” (K

i 
pe r = 0,53), şi 

cu perspective mai mici „Сдобные изделия” (K
i 

pe r = 
0,05). În medie, coeficientul integral al perspectivei 
sortimentului de produse ale II ,,Novac” este de 0,3, 
fapt ce determină un nivel mediu al perspectivei 
sortimentului (tabelul 1). În contextul alternativelor 
strategice existente, pornind de la valoarea acestui 
coeficient, considerăm că întreprinderea trebuie să 
aleagă din următoarele alternative strategice: stra-
tegia de menţinere a sortimentului de produse 
în	 condiţiile	 modernizării	 producerii	 şi	 a	 ZSD	

existente (strategia de diversificare pe verticală), 
strategia de îmbunătăţire a exteriorului produse-
lor în baza modernizării producerii fără a schim-
ba	ZSD,	 strategia	de	menţinere	 a	 sortimentului	
de produse în condiţiile modernizării producerii 
şi	a	noii	ZSD,	strategia	de	lansare	a	sortimentului	
modificat	la	o	nouă	ZSD,	în	condiţiile	unei	produ-
ceri modernizate.

Selectarea strategiei trebuie bazată pe o abordare 
complexă, care ar aprecia atât importanţa criteriilor, 
cât şi potenţialul intern al întreprinderii şi condiţiile 
pieţei. În aspect aplicativ – luarea în calcul a perspec-
tivei gamei de produse ca indicator ce caracterizează 
potenţialul întreprinderii ar permite o mai bună fun-
damentare a sortimentului de produse existent în în-
treprindere.
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perFeCŢionarea politiCii de produS În induStria 
de preluCrare a laptelui din republiCa moldova

 lect. sup. dr. ina cReŢU, UtM

this article descrihes the product policy within the Dairy indusîry of the republic of Moldova 
and ihe ways of its improvement. aho, the author has made calculations in order io demonstrate the 
economic efjiciency of improved product policy.

 Preocuparea conducerii întreprinderilor de ac-
tivitatea de inovare, inclusiv asimilarea produselor 
noi, se reflectă în aşa-numita politică de produs ce 
cuprinde:

− Îmbunătăţirea produselor existente;
− Introducerea şi dezvoltarea de noi produse;
− Restrângerea şi abandonarea produselor în 

declin; 
− Adaptarea produselor fabricate la cerinţele 

tot mai variate şi complexe, ale consuma-
torului.

În prezent, producţia multor întreprinderi de 
prelucrare a laptelui din Republica Moldova nu este 
competitivă vis-à-vis de produsele de import, pe de o 
parte, iar pe de alta – nu acoperă toate cerinţele pie-
ţei. Cauza principală este politica de produs neadec-

vată pe care o promovează. De aceea, drept soluţie 
pentru perfecţionarea politicii de produs, ţinând cont 
şi de tendinţele mondiale, se propune desfăşurarea 
acţiunilor de concepere şi de asimilare a unor produ-
se noi, iar drept suport va fi utilizarea unor tehnologii 
de producţie performante. Cu alte cuvinte, asimilarea 
de produse noi de către întreprinderi este determina-
tă de progresul tehnic, fiind o consecinţă şi, în acelaşi 
timp. o cale de promovare continuă a acestuia.

În anii 90 şi începutul secolului XXI, întreprinderi-
le de prelucrare a laptelui din R. Moldova au lansat pe 
piaţă mai multe tipuri de produse lactate, cum ar fi:

1.  Producţie din lapte integral cu proprietăţi cu-
rative şi dietetice pentru tratarea diferitelor 
boli (de exemplu, produse cu bifidobacterii 
pentru tratarea disbacteriozei,  boală de care 
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suferă circa 75% de copii şi 80% de maturi);
2.  Noi tipuri de brânzeturi – brânzeturi topite 

fabricate ,din materia primă secundară, brân-
zică dulce cu diferite adaosuri de fructe şi 
legume, brânzeturi cu proprietăţi curative şi 
dietetice, brânzică glazurată.

Factorii principali ce limitează posibilităţile unei 
perfecţionări adecvate a politicii de produs şi optimi-
zării complexe a sortimentului de produse lactate din 
Moldova sunt:

− Deficitul mijloacelor financiare la produ-
cătorii autohtoni, care şi cauzează imposi-
bilitatea reînnoirii utilajului uzat, folosirii 
tehnologiilor de producţie performante, 
alocării bugetului pentru publicitate şi pro-
movarea noilor tipuri de produse; 

− Puterea de cumpărare joasă a populaţiei, ca 
urmare: scăderea consumului laptelui şi pro-
duselor lactate şi reducerea volumului vân-
zărilor, schimbarea priorităţilor în evaluarea 
calităţii produselor lactate în direcţia caracte-
risticilor de preţ;

− Gusturile şi preferinţele consumatorilor, tra-
diţiile şi specificul alimentării moldovenilor, 
exprimate în: orientarea spre o mâncare na-
turală şi ecologic pură, predominarea pro-
prietăţilor gustative ale produselor asupra 
conţinutului lor fiziologic, neîncrederea în 
produse lactate degresate.

În urma analizei tendinţelor-cheie în elaborarea şi 
dezvoltarea politicii sortimentale în industria mon-
dială de prelucrare a laptelui în ultimii 10 ani s-au re-
levat următoarele:

1. Fabricarea produselor naturale ecologic pure 
prin păstrarea în producţia finită a compo-
nentelor materiei prime la nivel maximal;

2. Fabricarea producţiei balansate după 
componenţă şi conţinut a anumitor com-
ponenţi: modelarea componenţei pro-
dusului pornind de la particularităţile 
fiziologice ale organismului, extinderea 
sortimentului de produse cu un conţinut 
sporit de albumine, substituirea zahărului 
din sfeclă de zahăr şi trestie cu cel artifi-
cial, fabricarea producţiei cu un conţinut 
scăzut de lactoză;

3. Introducerea în produse a substanţelor bio-
logice şi fiziologice active: aplicarea bacterii-
lor bifido- şi acidofile în calitate de fermenţi 
în produse lactate acide, utilizarea pe larg a 
vitaminelor în produse lactate, utilizarea cul-
turilor biologice „vii”;

4. Modificarea conţinutului de calorii ale pro-
duselor finite pe baza fracţiei grăsimilor: 
substituirea grăsimilor animale ale laptelui 
cu componente vegetale, producerea unui 
sortiment larg de produse degresate sau cu 
un conţinut scăzut de grăsimi;

5. Lărgirea sortimentului de produse cu adao-
suri naturale şi artificiale: schimbarea gus-
tului producţiei finite graţie adaosurilor de 
fructe şi a celor aromatice;

6. Fabricarea producţiei curativ-profilactice ori-
entate spre o cerere înaltă: lărgirea sortimen-
tului de produse dietetice pentru oameni 
care practică sportul şi duc un mod sănătos 
de viaţă, stabilirea controlului asupra pieţei 
produselor lactate pentru sugari;

7. O aplicare largă a noilor metode de turnare şi 
ambalare a produselor finite, ceea ce contri-
buie la sporirea duratei de păstrare a produ-
selor lactate şi îmbunătăţirea proprietăţilor 
estetice ale produsului.

În aşa fel, luând în considerare particularităţile 
dezvoltării ramurii, dinamica schimbării preferinţelor 
consumatorilor la nivel mondial şi posibilităţile între-
prinderilor locale de prelucrare a laptelui, afirmăm că 
direcţiile de bază ale politicii de produs a întreprinderi-
lor de prelucrare a laptelui din Moldova sunt:

− Extinderea în complex a sortimentului de 
produse lactate degresate;

− Fabricarea caşcavalurilor cu termen redus de 
maturare;

− Producerea mozzarellei pentru pizzerii şi res-
taurante. 

După cum s-a menţionat mai sus una dintre di-
recţiile prioritare la moment este fabricarea produse-
lor lactate degresate. Necesitatea lărgirii sortimentului 
de produse lactate cu un conţinut scăzut de grăsime 
poate fi argumentată în felul următor:

− Sortimentul îngust de produse lactate degre-
sate;

− Posibilitatea stabilirii unui control asupra 
segmentelor neocupate ale pieţei produse-
lor lactate din ţară.

Este cunoscut faptul că în tratamentul sau profi-
laxia disbacteriozei sunt foarte folositoare produsele 
lactate degresate. În ultimii ani, în Republica Moldova 
creşte numărul bolnavilor de disbacterioză. care este 
provocată de deficitul de albumine în alimentaţia po-
pulaţiei locale.

Ţinând cont de costul mediu de producţie al 
produselor lactate degresate în întreprinderile din 
Moldova şi sumele de bani cheltuite anual pen-
tru tratamentul disbacteriozei în Chişinău, rezultă 
că întreprinderile noastre au o rezervă de sporire 
a fabricării produselor lactate degresate numai în 
capitală în volum de circa 50-55 de tone. În total pe 
republică, pornind de la numărul de bolnavi de dis-
bacterioză, rezerva de producere a produselor lac-
tate degresate se estimează la circa 200 tone anual. 
Dar menţionăm faptul că există şi alte rezerve de 
sporire a vânzărilor produselor lactate degresate, 
cum ar fi tratamentul şi profilaxia altor boli (ane-
mie, distrofie). promovarea tendinţelor mondiale 
în consum etc.
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În cazul promovării consumului activ al produse-
lor lactate degresate în ţară, ca mijloc de profilaxie şi 
tratament, vor creşte vânzările întreprinderilor şi vom 
asigura producerea unor volume mai mari de pro-
ducţie, în consecinţă, întreprinderile vor avea şi profit 
din activitatea operaţională adiţional – efectul „eco-
nomiei la scară”.

Un alt domeniu prioritar, după părerea noastră, 
este producerea caşcavalurilor. După cum se ştie, R. 
Moldova nu este o ţară specializată în producţia de 
caşcavaluri, de aceea în continuare sunt propuse mă-
suri de perfecţionare a tehnologiei în scopul eficien-
tizării producţiei de caşcavaluri şi a le face accesibile 
populaţiei.

În ultimul timp, o concurenţă tot mai serioasă 
caşcavalurilor produse în Moldova fac cele fabricate 
în Ucraina. Însă specialiştii în domeniu consideră că 
producătorii caşcavalurilor ucraineşti nu sunt atât 
concurenţi, cât motiv pentru studierea experienţei 
lor de lucru. Întreprinderile producătoare de caşca-
valuri din Ucraina utilizează tehnologii de producţie 
mai performante, fabricând caşcavaluri cu maturare 
rapidă. Pentru toate întreprinderile autohtone este 
caracteristică tehnologia tradiţională de producere a 
caşcavalurilor.

Durata clasică pentru maturarea caşcavalu-
rilor tari se consideră 40-60 de zile. Caşcavalurile 
din Ucraina se maturează în timp de 15-20 de zile. 
Acestea au o calitate bună, dar diferă mult de cele 
maturate după tehnologia tradiţională. Nu putem 
afirma că ele diferă substanţial după gust de caşca-

valurile moldoveneşti, dar un specialist în domeniu 
va simţi diferenţa. 

Concluzionând cele menţionate mai sus, în sco-
pul sporirii competitivităţii caşcavalurilor autohtone, 
autorul propune implementarea tehnologiei de produ-
cere a caşcavalurilor cu maturare rapidă din următoa-
rele motive: 

− Actualmente,  circa 90% din populaţia ţării 
trăieşte sub limita coşului minim de consum, 
de aceea principalul criteriu în cumpărarea 
produselor alimentare rămâne a fi preţul. 
Este ştiut că preţul caşcavalurilor importate 
din Ucraina este mai mic, în special la cele 
importate ilegal, fapt care şi determină cum-
părarea acestor produse;

− Segmentul de piaţă cu venituri înalte preferă 
caşcavaluri de calitate şi la preţuri înalte, cu-
noscute în toată lumea, cum ar fi „Kasserei”, 
„Maasdamer”, „Rocfor” etc., ce nu se produc 
în Moldova.

 Rezultă că întreprinderile producătoare de caş-
cavaluri din republică trebuie să se orienteze spre 
segmentul de piaţă cu venituri medii şi mici.

În articol este prezentat calculul eficienţei econo-
mice a tehnologiei de maturare rapidă a caşcavalu-
rilor, efectuat pe baza discuţiei cu specialiştii în do-
meniu. Prin utilizarea tehnologiei de maturare rapidă 
a caşcavalurilor, întreprinderile noastre vor reduce 
considerabil manopera la îngrijirea brânzeturilor în 
perioada de maturare, pierderile pe parcursul matu-
rării etc. (v. tabelul 1). 

Tabelul 1
Calculul economiei costului de producţie la 1 tonă de caşcaval tare ca rezultat 

al implementării tehnologiei de maturare rapidă

Articol de calculaţie

+/- (sporirea/re-
ducerea costului 

de producţie), 
lei/1 tonă

Notă

1. Consumuri de materie primă
-831.6 Pierderile pe parcursul procesului tehnologic se vor 

micşora cu 5,3% faţă de 11% (metoda clasică)

2. Consumuri de materiale auxiliare
+ 69,66

Se vor folosi unele materiale auxiliare adăugătoare

3. Consumuri privind retribuirea muncii (inclu-
siv CAS – 29%)

- 68,94 Manopera lucrărilor scade cu 30 om-ore faţă de 
metoda clasică

4. Consumuri de resurse energetice +15,66
Creşte consumul de energie electrică şi abur, însă 
avem economie de apă 

5. Consumuri indirecte de producţie
+ 336,2

Cresc cheltuielile pentru uzura şi reparaţia utilaju-
lui, dar se reduc cheltuielile pentru protecţia mun-
cii drept consecinţă a reducerii manoperei lucrări-
lor. Aici este necesar a organiza un control strict al 
consumurilor indirecte în scopul reducerii acestora

Total cost de producţie - 479,02

Sursa: prelucrat de autor
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Reducerea costului de producţie a caşcavalului 
cu 480 lei la 1 tonă va permite întreprinderilor să 
reducă preţurile cu 5-10%. În acest caz competitivi-
tatea caşcavalurilor din R. Moldova va creşte. Un rol 
important va avea şi promovarea activă a caşcavalu-
lui autohton pe piaţa republicii şi atragerea cumpă-
rătorilor pentru a consuma caşcavalurile moldove-
neşti, şi nu cele importate.

În legătură cu faptul că în ţară, îndeosebi în Chi-
şinău, în ultimul timp au apărut multe pizzerii, fast-
fooduri, restaurante care practică prepararea pizzei şi 
a altor bucate, un produs nou care poate fi asimilat de 
întreprinderile noastre de prelucrare a laptelui poate 
fi mozzarella. „JLC” SA în viitorul apropiat planifică 
lansarea acestui produs pe piaţă. Avantajul compe-
titiv al mozzarellei este, desigur, noutatea pe piaţă 
împreună cu calitatea şi deliciul bucatelor, rezultate 
în urma adăugării acesteia în prepararea lor. Preţul 
estimat al noului produs va fi de aproximativ 40-50 
lei la 1 kg, iar echipamentul va fi procurat de la firma 
FAZZINI din Italia.

Efectele introducerii mozzarellei în sortimentul fa-
bricilor de lapte ar fi:

•	 Rezerva	de	sporire	a	volumului	de	producţie	
cu circa 100 de tone anual;

•	 Diversificarea	 gamei	 sortimentale	 şi	 creşte-
rea rating-ului întreprinderii datorită origina-
lităţii produsului; 

•	 Stabilirea	de	noi	relaţii	comerciale	cu	restau-
rante, pizzerii şi alte unităţi alimentare, ce vor 
utiliza acest produs în prepararea bucatelor;

•	 Intrarea	pe	piaţa	fast-foodurilor	din	România	
(zona de Nord).

Întreprinderile de prelucrare a laptelui trebuie 
să ţină cont de faptul că produsele sale, mai ales cele 
noi, au nevoie de anumite strategii de piaţă pentru a 
avea succes la consumatori.

În continuare, vom elabora strategii de piaţă nu 
pentru fiecare grupă de produse în parte, dar pentru 
segmentele de piaţă, bazându-ne pe structura reţe-

lei de distribuţie din industria de prelucrare a laptelui 
din Republica Moldova.

Segmentul „Reţeaua comercială” include 
toate magazinele, supermarketele, punctele de 
comercializare, actualmente fiind un segment de 
mare perspectivă.

Pentru acest segment va fi utilizată:
− Strategia penetrării – creşterea vânzărilor pro-

duselor existente pe piaţa actuală atât prin 
publicitate şi promovare agresivă, ceea ce va 
permite atragerea noilor clienţi şi menţinerea 
celor existenţi, cât şi prin utilizarea noilor ca-
nale de distribuţie, care vor simplifica procesul 
de cumpărare pentru unităţile de comerţ.

Segmentul „Distribuitorii” are multe caracteris-
tici similare cu reţeaua de comerţ, ceea ce permite 
utilizarea aceleiaşi strategii:

− A dezvoltării produsului – creşterea vânzărilor 
pe piaţa actuală prin îmbunătăţirea şi diversi-
ficarea produselor.

Segmentul „Organizaţii bugetare” este destul 
de semnificativ, dar are datorii debitoare solide, ceea 
ce nu permite sectorului de prelucrare a laptelui să 
majoreze volumul vânzărilor. În acest caz, va fi utili-
zată doar: 

− Strategia stabilităţii – menţinerea cotei actua-
le şi lucru intensiv de colectare a creanţelor. 
Pentru iniţierea şi lărgirea exportului va fi uti-
lizată:

− Strategia creşterii extensive – creşterea vânză-
rilor prin introducerea pe pieţe noi. Pieţele 
preferenţiale sunt România şi Rusia. Exportul 
poate fi asigurat numai în cazul perfecţionă-
rii politicii de produs şi reutilare tehnică, ceea 
ce va permite menţinerea calităţii înalte a 
produselor lactate.

Astfel, în condiţiile actuale de tranziţie la economia 
de piaţă, perfecţionarea politicii de produs se impune 
ca un obiectiv strategic pentru ridicarea competitivită-
ţii industriei de prelucrare a laptelui autohtone.
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