
CEEX 126/2006 

 
Titlu: Modernizarea exploatării vacilor de lapte în vederea creşterii competitivităţii tehnologice 

ca o cerinţă a integrării în Uniunea Europeana 
 
Director de proiect: dr. ing. Adela Gabriela Guriţă 

Acronim: TEHNOCOMP 

Parteneri: I.C.D.C.B. Baloteşti – Coordonator proiect 
  U.S.A.M.V. Bucureşti – Partener 1 
  U.S.A.M.V.B. Timişoara – Partener 2   
  S.C.D.C.B. Tg. Mureş – Partener 3 

Universitatea „Spiru Haret” – Partener 4 
I.N.C.D.B.N.A. Baloteşti – Partener 5 

Principalele obiective ale proiectului:  

Acest proiect are ca obiectiv principal creşterea competitivităţii exploataţiilor de vaci de 
lapte, în vederea realizării unui bun management al calităţii  
Obiective derivate: 

- implementarea principiilor de bază ce guvernează activitatea de exploatare a animalelor 
în Uniunea Europeană şi anume: bunăstarea animalelor, siguranţa alimentaţiei şi 
protecţia mediului; 

-  asigurarea confortului biologic şi tehnologic prin amenajarea interioară a adăposturilor; 
-  realizarea igienei mulsului (sala de muls, sala de aşteptare, instalaţie de muls);  
-  realizarea igienei laptelui (spaţiu de depozitare pentru lapte, echipament de refrigerare 

lapte); 
-  realizarea dotărilor anexe (surse apă potabilă, ventilaţie şi iluminare, sisteme automate 

de spălare a instalaţiilor de muls, pereţi şi podele uşor de spălat şi dezinfectat etc.); 
-  controlul integral al calităţii laptelui prin achiziţionarea de echipamente performante; 
-  realizarea dotărilor de protecţia mediului (izolarea surselor de contaminare conform 

Ord.M.A.A.P. nr. 389/2002 şi nr. 346/2002). 

Principalele rezultate obtinute (indicatori) 

- Proiect de modernizare a adăposturilor de vaci lapte pentru asigurarea unei 
tehnologii de exploatare performantă şi competitivă. 

- Catalog cu soluţii tehnologice (de întreţinere, muls şi hrănire) adaptate noilor 
condiţii de exploatare 

- Omologarea  tehnologiilor modernizate de exploatare a vacilor de lapte. 
- Manual de prezentare şi utilizare a tehnologiilor competitive a exploatării vacilor de 

lapte  în vederea alinierii la standardele Comunităţii Europene.  
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