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PERSPECTIVE ȘI TENDINŢE ALE EVOLUŢIEI PIEŢEI
LAPTELUI ÎN ROMÂNIA - PERIOADA DE PRE ŞI POSTADERARE
Lucrarea îşi propune ca obiectiv principal analiza, la nivel naţional, a pieţei laptelui şi a
produselor lactate în context european şi a necesităţii de adaptare a acesteia la standardele impuse de
aderarea la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, precum şi măsurile ce se impun în acest sens. Motivul
temei ce se va studia, rezidă din faptul că, sectorul laptelui şi al produselor lactate este unul dintre cele
mai controversate sectoare ale agriculturii, atât la nivelul UE, cât mai ales la nivel naţional. Dintre
produsele agricole, laptele reprezintă cea mai grea şi delicată problemă a economiei naţionale, este grea
pentru că în perioada ce a urmat după anul 1989, s-au făcut progrese minore, în ceea ce priveşte
eficacitatea acestui sector, incomparabil mai puţine decât în restul ţărilor europene şi delicată pentru că
trebuiesc luate măsuri hotărâtoare, imediate de restructurare şi modernizare a sectorului.
Cuvinte cheie: exploatații agricole, producția de lapte și produse lactate, tendințe, perspective.
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PERSPECTIVES AND TRENDS OF MILK MARKET DEVELOPMENT
IN ROMANIA – BEFORE AND AFTER ROMANIA’S ACCESSION TO THE
EUROPEAN UNION
The main aim of the paper is to analyze the milk and dairy market at national level in the
European context and the need to adapt it to the standards required by the accession to the European
Union on January 1, 2007, as well as the measures that are needed in this sense. The reason for the theme
to be investigated is that the milk and dairy sector is one of the most controversial sectors of agriculture,
both at EU level and at national level in particular. Among the agricultural products, milk is the most
difficult and most delicate problem of the national economy. It is difficult because in the period after
1989, little progress has been made in terms of the efficiency of this sector, incomparably less than in the
other European countries; it is also a delicate problem because decisive and immediate restructuring and
modernization measures have to be taken..
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