
 

 

1/3 

Nr. 155 /12 iunie 2020   
xx/zz.ll.2018

x / zz.ll.2018 

  Domeniul: Industrie 

 

Laptele de vacă colectat de unităţile procesatoare și producția de 
produse lactate în luna aprilie 2020 
 

▪ În luna aprilie 2020, cantitatea de lapte de vacă colectată de la exploataţiile agricole şi centrele 

de colectare de către unităţile procesatoare a scăzut cu 0,9% faţă de luna martie 2020 și cu 
4,1% faţă de luna aprilie 2019. 

▪ Cantitatea de lapte de vacă colectată de la exploataţiile agricole şi centrele de colectare de 
către unităţile procesatoare a scăzut cu 1,4% în perioada 1.I–30.IV.2020 faţă de perioada                       
1.I–30.IV.2019. 

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

                                      
 

U.M. 
Aprilie  
2019 

Martie 

2020r) 

Aprilie  
2020 

1.I – 30.IV. 
2019**) 

1.I – 30.IV. 
2020 **) 

Lapte de vacă colectat de  
unităţile procesatoare tone 98912 95737 94834 366283 361334 

Conţinutul mediu de grăsime % 3,80 3,82 3,81 3,84 3,85 

Conţinutul mediu de proteine  % 3,27 3,27 3,27 3,29 3,28 

Lapte brut importat tone 7554 13775 11166 37810 52103 

Produse lactate obţinute 

Lapte de consum tone 27301 32808 30921 111484 126082 

Smântână de consum tone 5771 5481 5549 22226 22559 

Lapte acidulat*) tone 17415 20651 16419 74525 77989 

Unt tone 1017 1329 1072 3725 4357 

Brânzeturi - total - tone 8483 7571 8359 30593 30373 

 din care: din lapte de vacă tone 7237 6963 6948 27341 27547 

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 

 
Aprilie  2020  comparativ  cu  martie  2020 

În luna aprilie 2020, comparativ cu luna precedentă, cantitatea de lapte de vacă colectată de unităţile 
procesatoare a scăzut cu 903 tone (-0,9%).  

Scăderi ale producției s-au înregistrat la: lapte acidulat (iaurt, iaurt de băut, lapte bătut şi alte  produse 
lactate similare) cu 4232 tone (-20,5%), unt cu 257 tone (-19,3%), lapte de consum cu 1887 tone (-5,8%).  

Producţia a crescut la brânzeturi cu 788 tone (+10,4%) şi smântână de consum cu 68 tone (+1,2%). 

Cantitatea de lapte brut importată de către unităţile procesatoare a scăzut în luna aprilie 2020 faţă de 
luna precedentă cu 2609 tone (-18,9%).   
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https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/lapte/a20/lapte04r20.xls
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Aprilie  2020  comparativ  cu  aprilie  2019 

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, în luna aprilie 2020, cantitatea de lapte de vacă 
colectată de unităţile procesatoare a scăzut cu 4078 tone (-4,1%). 

Producţia a scăzut la lapte acidulat (iaurt, iaurt de băut, lapte bătut şi alte  produse lactate similare) cu 
996 tone (-5,7%), smântână de consum cu 222 tone (-3,8%) şi brânzeturi cu 124 tone (-1,5%).   

Creşteri ale producţiei s-au înregistrat la următoarele produse lactate: lapte de consum cu 3620 tone 
(+13,3%) şi unt cu 55 tone (+5,4%). 

Cantitatea de lapte brut importată de către unităţile procesatoare a crescut în luna aprilie 2020 cu 3612 
tone (+47,8%) faţă de luna corespunzătoare din anul precedent.  

 

Perioada 1.I – 30.IV.2020 comparativ cu perioada 1.I – 30.IV.2019       

 

În perioada 1.I – 30.IV.2020, comparativ cu perioada 1.I – 30.IV.2019, cantitatea de lapte de vacă 
colectată de unităţile procesatoare a scăzut cu 4949 tone (-1,4%).  

Producţia de brânzeturi a scăzut cu 220 tone (-0,7%).  

Creşteri ale producţiei au fost înregistrate la: unt cu 632 tone (+17,0%), lapte de consum cu 14598 tone 
(+13,1%), lapte acidulat (iaurt, iaurt de băut, lapte bătut şi alte produse lactate similare) cu 3464 tone 
(+4,6%) și smântână de consum cu 333 tone (+1,5%). 

Cantitatea de lapte brut importată de către unităţile procesatoare a crescut cu 14293 tone (+37,8%) în 
perioada 1.I – 30.IV.2020 faţă de perioada 1.I – 30.IV.2019. 

 

Evoluţia cantității de lapte de vacă colectate de unităţile procesatoare 

 

 
Datele graficului în format xls 
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https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/lapte/a20/lapte04r20.xls
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Informaţii suplimentare: 

 
 

IMPORTANT! 

 
✓ Informaţiile din acest comunicat de presă (aprilie 2020) surprind impactul crizei COVID-19 şi 
a măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de urgenţă pe teritoriul României 

începând  cu 16 martie 2020;  
✓ Institutul Naţional de Statistică înțelege greutățile cu care se confruntă respondenții noștri în  
această perioadă și suntem conștienţi că este posibil ca răspunsurile la cercetările statistice să nu fie 
în prezent o prioritate.  

✓ Cu toate acestea, prin colectarea informațiilor statistice, vom putea monitoriza și informa toți 
utilizatorii noștri cu privire la efectele COVID-19 asupra economiei și societății noastre.  
✓ Apreciem sprijinul continuu al respondenților noștri la cercetările statistice derulate de 
Institutul Național de Statistică și înțelegem dificultățile cu care se confruntă toți furnizorii de date 

statistice. 
 

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 22 iunie 
2020). 
Următorul comunicat de presă va apărea luni, 13 iulie 2020. 

    Arhiva comunicatelor de presă: https://insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view  
Direcţia de Comunicare      
e-mail: mailto:biroupresa@insse.ro 
Tel: +4021 3181869     
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https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/lapte/a20/precizari_metodologice.pdf
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/lapte/a20/precizari_metodologice.pdf
https://insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view
mailto:biroupresa@insse.ro

