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Nr. 90 / 12 aprilie 2021   
xx/zz.ll.2018

x / zz.ll.2018 Laptele de vacă colectat de unităţile procesatoare și producția de 
produse lactate în luna februarie 2021 
 

 În luna februarie 2021, cantitatea de lapte de vacă colectată de la exploataţiile agricole şi 
centrele de colectare de către unităţile procesatoare a scăzut cu 7,2% faţă de luna ianuarie 
2021 și cu 4,7% faţă de luna februarie 2020. 

 Cantitatea de lapte de vacă colectată de la exploataţiile agricole şi centrele de colectare de 
către unităţile procesatoare a scăzut în perioada 1.I–28.II.2021 faţă de perioada  1.I–29.II.2020 
cu 1,3%. 

         Cantitatea de lapte de vacă colectată de unităţile procesatoare şi produsele lactate obţinute 

                                      
 

U.M. 
Februarie 

2020 

Ianuarie 

2021r) 

Februarie 
2021 

1.I – 29.II. 
2020**) 

1.I – 28.II. 
2021 **) 

Lapte de vacă colectat de  
unităţile procesatoare tone 85122 87405 81083 170763 168487 

Conţinutul mediu de grăsime % 3,86 3,87 3,85 3,88 3,86 

Conţinutul mediu de proteine % 3,28 3,30 3,30 3,30 3,30 

Lapte brut importat tone 14140 11787 13628 27161 25415 

Produse lactate obţinute 

Lapte de consum tone 31192 30273 32230 62353 62503 

Smântână de consum tone 5581 5627 5633 11528 11261 

Lapte acidulat*) tone 20060 19013 18643 40919 37656 

Unt tone 1039 974 785 1957 1759 

Brânzeturi - total - tone 7167 7368 6647 14444 14015 

 din care: din lapte de vacă tone 6796 7007 6463 13636 13470 

Date provizorii;  r)  Date rectificate faţă de cele publicate anterior          
 *)  Include iaurt, iaurt de băut, lapte bătut şi alte produse lactate similare. 
 **) Datele aferente perioadelor cumulate pot diferi de cele rezultate din însumarea lunilor din cauza revizuirii datelor lunare și a  rotunjirilor.          

Datele tabelului în format xls 

 
Februarie  2021  comparativ  cu ianuarie 2021 

În luna februarie 2021 comparativ cu luna precedentă, cantitatea de lapte de vacă colectată de unităţile 
procesatoare a scăzut cu 6322 tone (-7,2%).  

Producția a scăzut la următoarele produse lactate: unt cu 189 tone (-19,4%), brânzeturi cu 721 tone        
(-9,8%) și lapte acidulat (iaurt, iaurt de băut, lapte bătut şi alte produse lactate similare) cu 370 tone      
(-1,9%). 

Producţia a crescut în luna februarie 2021 comparativ cu luna ianuarie 2021 la lapte de consum cu 1957 
tone (+6,5%) și smântână de consum cu 6 tone (+0,1%). 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/lapte/a21/lapte02r21.xls
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Cantitatea de lapte brut importată de către unităţile procesatoare a crescut în luna februarie 2021 faţă 
de luna precedentă cu 1841 tone (+15,6%).   

 
Februarie 2021  comparativ cu februarie  2020 

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, în luna februarie 2021 cantitatea de lapte de vacă 
colectată de unităţile procesatoare a scăzut cu 4039 tone (-4,7%). 

Producţia a scăzut la unt cu 254 tone (-24,4%), brânzeturi cu 520 tone (-7,3%) și lapte acidulat (iaurt, 
iaurt de băut, lapte bătut şi alte produse lactate similare) cu 1417 tone (-7,1%).  

Creşteri ale producţiei s-au înregistrat la următoarele produse lactate: lapte de consum cu 1038 tone 
(+3,3%) și smântână de consum cu 52 tone (+0,9 %).  

Cantitatea de lapte brut importată de către unităţile procesatoare a scăzut în luna februarie 2021 cu 512 
tone (-3,6%) faţă de luna corespunzătoare din anul precedent.  

 

Perioada 1.I – 28.II.2021 comparativ cu perioada 1.I – 29.II.2020      

 

În perioada 1.I – 28.II.2021 comparativ cu perioada 1.I – 29.II.2020, cantitatea de lapte de vacă colectată 
de unităţile procesatoare a scăzut cu 2276 tone (-1,3%).  

Scăderi ale producţiei au fost înregistrate la: unt cu 198 tone (-10,1%), lapte acidulat (iaurt, iaurt de 
băut, lapte bătut şi alte produse lactate similare) cu 3263 tone (-8,0%), brânzeturi cu 429 tone (-3,0%) și 
smântână de consum cu 267 tone (-2,3%). 

Producția a crescut la lapte de consum cu 150 tone (+0,2%). 

Cantitatea de lapte brut importată a scăzut cu 1746 tone (-6,4%) în perioada 1.I – 28.II.2021 faţă de 
perioada 1.I – 29.II.2020. 

 

Evoluţia cantității de lapte de vacă colectate de unităţile procesatoare 

 

 
Datele graficului în format xls 

 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/lapte/a21/lapte02r21.xls
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Informaţii suplimentare: 

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate 
comunicatului pe homepage. 
Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia Buletin Statistic de Industrie (termen de apariţie                      
23 aprilie 2021). 
Următorul comunicat de presă va apărea miercuri, 12 mai 2021. 

    Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view  
Direcţia de Comunicare      
e-mail: biroupresa@insse.ro  
Tel: +4021 3181869     

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/lapte/a21/precizari_metodologice.pdf
http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view

