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REZUMAT 

Industria laptelui a cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimele decenii, care a 

fost generată și susținută de efectele globalizării piețelor alimentare, constând în 
extinderea, diversificarea și comercializarea produselor lactate. Impactul major al 
condițiilor nou create de efectele globalizării, a constat în creșterea semnificativă a 

circulației produselor alimentare în spațiul intracomunitar, precum și în intensificarea 
schimburilor dintre UE și numeroase țări de pe cele mai îndepărtate continente 
(SILANIKOVE, 2015). În cazul alimentelor de origine animală, influențele globalizării s-

au exercitat în mod deosebit asupra societăților comerciale de industrializare a 
laptelui, impunând ca deziderat major ridicarea calității și siguranței produselor 
lactate la cel mai înalt nivel, în vederea satisfacerii exigențelor în continuă creștere a 

consumatorilor (VELLA, 2014). 
Progresele realizate în ultimele decenii au condus la creșterea numărului de 

produse lactate calificate național, care reprezintă adevărate “branduri” și constituie 

un deziderat de viitor al oricărei țări și totodată un criteriu de bază în promovarea 
producătorilor și cercetării în domeniu. În această privință este de remarcat că, în 
preocupările lor de a garanta autenticitatea produselor lactate, producătorii și 

procesatorii recurg la căi diverse pentru a demonstra originalitatea acestora, precum: 
specificul zonei geografice de proveniență, calitatea compozițională și igienico-

sanitară, acuratețea unor tehnologii tradiționale sau moderne și, mai ales, a unor 
sisteme de evaluare a calității și siguranței alimentare (RODICA SOMEȘAN, 2015). 

Conform tendințelor actuale, producția de brânzeturi din lapte crud este în plină 

dezvoltare și se corelează cu cerințele tot mai crescute ale consumatorilor pentru 
alimentele cu caracter tradițional (LAURENČIC, 2008). Menționăm totodată că, astfel 
de produse sunt din ce în ce mai agreate de consumatori, ceea ce susține cultivarea 

preferințelor pentru alimentele de calitate superioară, mai puțin procesate și fără 
conservanți, respectiv cu conținut redus de sare, zahăr sau grăsimi. Toate acestea 
trebuie să fie completate de conservarea unei microflore normale, care constituie o 

componentă esențială pentru calitatea brânzeturilor tradiționale, respectiv a 
proceselor de fabricație și maturare (BERESFORD, 2001). După cum relevă cercetările 
în domeniu, încadrarea în standardele de conformitate compozițională și igienico-

sanitară a laptelui ca materie primă, reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea 
calității produselor lactate (OGNEAN, 2012). De remarcat este și marea diversitate de 
factori care influențează cantitatea și compoziția laptelui, dintre care cei geo-climatici 

(temperatura, umiditatea, presiunea atmosferică, lumina, precipitațiile și altitudinea) 
exercită un impact major asupra performanțelor productive ale vacilor lactante 
(COLLIER, 2006). Influențele acestor factori se pot exercita, atât direct prin acțiunea 

lor asupra vacilor lactante, cât și indirect prin stimularea biodiversității bazei furajere 
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(MACHIKO, 2014), a cărei specificitate este binecunoscută în zonele montane 
producătoare de brânzeturi tradiționale, cu aromă și textură superioară (MARTIN, 
2005; RODICA SOMEȘAN, 2015). Aceste evoluții relevă interesul major atribuit în 

ultimele decenii asigurării autenticității și originalității brânzeturilor, pe baza corelării 
specificului geografic al zonei de proveniență, cu calitatea compozițională și igienico-
sanitară a laptelui marfă, precum și cu principiile de trasabilitate și siguranță 

alimentară (OGNEAN, 2012). 
În contextul celor prezentate se înscriu și obiectivele majore urmărite în această 

lucrare:  

 Identificarea și caracterizarea bio-economică a arealului geografic subcarpatin 
Valea Gurghiului; 

 Evaluarea compozițională și igienico-sanitară a laptelui produs în condițiile unei 

zone montane subcarpatine, reprezentativă pentru potențialul agricol ecologic 
al țării noastre; 

 Analiza influenței principalilor factori climatici asupra compoziției și calității 
laptelui obținut, implicit a produselor lactate procesate în zona montană Valea 
Gurghiului; 

 Analiza impactului pentru consumul public al laptelui și a produselor lactate 
obținute în condițiile biodiversității montane subcarpatine; 

 Evaluarea și caracterizarea produselor Cașcaval și Telemea de Ibănești, în 

vederea certificării și promovării acestora ca alimente cu specific tradițional. 
În conformitate cu noile prevederi, lucrarea este structurată pe două părți, 

prima fiind intitulată „Stadiul actual al cunoașterii”, iar cea de a doua „Contribuția 

personală”. 
Prima parte a lucrării este destinată analizei cunoștințelor generale în 

domeniu, grupând în patru capitole informații din literatura de specialitate privind 

biologia lactației la vacă, componenții biochimici, morfologici și microbieni ai laptelui, 
precum și date privind efectele factorilor biologici cu impact major în procesarea 
brânzeturilor. Analiza datelor bibliografice cuprinse în acest ansamblu sintetic a 

relevat, gruparea în capitolul 1 a unor informații de mare actualitate privind 
dezvoltarea și morfofiziologia glandei mamare la vacă, biosinteza și mecanismul 

secreției lactate, precum și a aspectelor cu impact major pentru caracterizarea 
morfologică a laptelui. Urmează o veritabilă sinteză a cunoștințelor generale prinvind 
compoziția biochimică a laptelui, prezentată în capitolul 2. Aceasta este completată în 

capitolul 3, cu date de mare acuratețe referitoare la componenta microbiană a laptelui 
și implicarea ei în procesarea produselor lactate. Cercetarea bibliografică se finalizează 
în capitolul 4, cu descrierea factorilor biologici implicați în procesarea brânzeturilor. 

Partea a doua a tezei este structurată pe 8 capitole, în care sunt prezentate: 
ipoteza de lucru și obiectivele urmărite (capitolul 5), cercetările proprii (capitolele 6-
10), concluziile generale și recomandările (capitolul 11), elementele de originalitate și 
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contribuțiile inovative ale tezei (capitolul 12) și în final, lista cu bibliografiile 
consultate (317 de titluri). În continuare prezentăm o analiză succintă a capitolelor de 

cercetări proprii, cu inserarea elementelor de originalitate și contribuțiilor inovative 
ale acestei teze. 

Capitolul 6 conține cercetări care au avut drept scop identificarea și 

caracterizarea arealului Valea Gurghiului, din punct de vedere geografic, pedoclimatic 
și a biodiversității floristice. Argumentul principal adus pentru susținerea acestor 
cercetări, s-a bazat pe caracterizarea zonei montane în condițiile generale ale țării 

noastre. Conform acestei analize, zonele montane subcarpatine prezintă interes major 
atât ca suprafață, cât și ca potențial economic, social, cultural și de mediu, având ca 
principale resurse fondul forestier și biodiversitatea pajiștilor naturale. La toate 

acestea se adaugă și specificul factorului antropic autohton, purtător de tradiții 
economice și culturale, determinante pentru valorificarea resurselor naturale locale și 
păstrarea biodiversității. 

În cercetările noastre, pentru identificarea arealului Valea Gurghiului am recurs 
la o amplă documentare bibliografică, completată cu studii pedologice, privind 

profilele morfologice și fizico-chimice ale solului și cu studii de biodiversitate în teren, 
privind componența florei spontane și faunei specifice. Documentările efectuate s-au 
bazat pe analiza unor date furnizate de Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și 

Agrochimice, respectiv de Ocoalele Silvice Gurghiu și Fâncel. Documentările ințiate au 
inclus și corelații cu unele date privind catagrafierea efectivelor de animale și a 
suprafețelor agricole, care ne-au fost furnizate de către Direcția Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor Mureș, respectiv Direcția pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală Mureș.  

Cercetările întreprinse au inclus analize detaliate privind dinamica principalilor 

factori climatici, bazate pe datele înregistrate în stațiile meteorologice locale, obținute 
în urma monitorizării și evaluării temperaturii (prin termometrie), umidității (prin 
higrometrie), presiunii atmosferice (prin barometrie) și precipitațiilor (prin 

pluviometrie). Practic, analizele efectuate s-au bazat pe monitorizarea zilnică a 
principalilor parametri climatici în stațiile meteorologice Batoș (415 m altitudine) și 
Bucin (1282 m altitudine), urmând ca datele primare, pe perioada septembrie 2011-

august 2013, să ne fie furnizate de către Serviciul local de Meteorologie. 
Așa cum reiese din ansamblul rezultatelor obținute, arealul geografic Valea 

Gurghiului beneficiază de resurse naturale deosebite, generate de specificul fondului 

forestier, pajiștilor montane și factorului antropic autohton, care asigură valorificarea 
superioară a produselor locale și păstrarea biodiversității. Acest important potențial 

este completat și de prezența unor zone sărăturate și a unor resurse de apă sărată în 
profilul solului. O specificitate aparte o reprezintă și dispunerea reliefului pe trepte 
altitudinale, care influențează în mod direct climatul zonei, conferindu-i nuanțe 

depresionare și montane în privința oscilațiilor temperaturii (5.2-9.9°C), umezelii 
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aerului (72-77%), presiunii atmosferice (872-963 mb) și a precipitațiilor (507-858 
L/m2). 

Adaptarea la condițiile naturale specifice zonei, a făcut ca silvicultura și 

creșterea animalelor (bovinelor, ovinelor, caprinelor și suinelor) să reprezinte 
principalele preocupări ale locuitorilor. La dezvoltarea acestora o contribuție 
deosebită  a avut și biodiversitatea zonei, asigurate de o mare diversitate faunistică și 

floristică, cu un bogat fond cinegetico-piscicol și 1194 fitotaxoni, incluzând fructe de 
pădure (afin, zmeur, mur, merișor, frag, alun), ciuperci comestibile (hrib, gălbior, 
gheba, râșcovul) și plante medicinale (măceș, soc, mentă). 

În finalul acestui capitol, se reconfirmă statutul de patrimoniu național și 
comunitar al arealul geografic Valea Gurghiului, primul fiind conferit de cele trei arii 
naturale protejate (Pădurea de stejar Mociar, Molidul de rezonanță din pădurea 

Lăpușna, Poiana cu narcise Gurghiu), iar al doilea de apartenența la rețeaua ecologică 
europeană NATURA 2000 (Situl Călimani-Gurghiu). 

În capitolul 7, scopul major al cercetărilor efectuate a constat în evaluarea 
compozițională și igienico-sanitară a laptelui produs în zona montană subcarpatină 
Valea Gurghiului, prin monitorizarea principalilor parametri fizico-chimici, 

microbiologici și citologici. 
Cercetările s-au desfășurat pe parcursul unei perioade de 20 de luni (decembrie 

2011-iulie 2013), iar laptele marfă investigat a fost grupat pe 3 surse de proveniență, 

rezultând eșantionul A-lapte obținut în gospodăriile miciilor producători (n=650); 
eșantionul B-lapte produs în microferme (n=11); eșantionul C-lapte colectat din ferme 
mari (n=2). Lunar, din fiecare eșantion au fost recoltate probe de lapte (n=16) și 

supuse analizelor de laborator. Astfel, numărul total de analize efectuate a însumat 960 
probe, incluzând câte 320 pentru fiecare eșantion. 

Investigațiile au constat în efectuarea în laboratorul uzinal al societății 

procesatoare a următoarelor testări: fizico-chimice (cu analizatorul Ekomilk M) pentru 
determinarea grăsimii, proteinei, substanței uscate negrase (SUN), densității, punctului 
crioscopic și pH-ului; microbiologice (cu sistemul automat Soleris) pentru evaluarea 

NTG; citologice (cu sistemul automat Ekoskope) pentru evaluarea NCS. 
Din ansamblul rezultatelor obținute în acest capitol, relevanță deosebită am 

atribuit oscilațiilor statistic semnificative ale parametrilor compoziționali și igienico-
sanitari ai laptelui, impact major având variațiile conținutului în grăsime, care au 
crescut în cazul laptelui marfă provenit din fermele mari (3.91 %), înregistrându-se 

nivele minime primăvara (3.71%) și maxime toamna (4.01%) (Fig. 1). Analiza 
oscilațiilor găsite a relevat existența unor diferențe între sursele furnizoare de lapte 
marfă, legate în special de condițiile de igienă, întreținere și furajare a vacilor lactante. 

Concluzia finală desprinsă la analiza datelor privind evoluția parametrilor 
compoziționali și igienico-sanitari ai laptelui marfă, a relevat corelarea creșterii 
nivelelor NTG și NCS cu scăderea valorilor proteinei și altor indici fizico-chimici (SUN, 
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densitate, punct crioscopic și pH), respectiv cu creșterea conținutului în grăsime. 

Fig. 1. Evoluția pe eșantioane și sezoane a valorilor medii ale grăsimii din lapte (%) 

Capitolul 8 include cercetări conturate în jurul unui obiectiv principal, axat pe 

evaluarea influenței factorilor climatici de bază (temperatură, umiditate, presiune 
atmosferică și precipitații) asupra principalilor indici fizico-chimici și igenico-sanitari 
(grăsime, proteină, substanță uscată negrasă, densitate, punct crioscopic și pH, 

respectiv NTG și NCS) ai laptelui obținut în condițiile zonei montane Valea Gurghiului. 
În realizarea testărilor fizico-chimice, microbiologice și citologice am adoptat 
protocolul de eșantionare prezentat în capitolul anterior, aparatura utilizată și 

perioada de desfășurare a studiului fiind de asemenea cele precizate în capitolul 7. 
Specificul acestor cercetări a fost dat însă, de colaborarea cu stațiile meteorologice din 
zonă (Bucin și Batoș), care ne-au furnizat datele necesare evaluării dinamicii sezoniere 

a factorilor climatici de bază, reprezentați de temperatură, umiditate, presiune 
atmosferică și precipitații. Acești indici climatici au fost monitorizați zilnic, pe 
parcursul a 20 de luni (decembrie 2011-iulie 2013), cât a durat perioada luată în 

studiu, în care am beneficiat de centralizarea și furnizarea datelor de către Serviciul de 
Meteorologie Târgu Mureș. 

Sintetizarea datelor privind impactul de ansamblu al celor patru factori climatici 

asupra compoziției și calității laptelui obținut, a relevat un specific al condițiilor de 
mediu pentru această zonă montană subcarpatină, caracterizat prin predominarea 

zilelor însorite, cu umiditate moderată și precipitații scăzute, care asigură obținerea 
unui lapte materie primă de înaltă calitate. Analizate în același context, rezultatele 
corelării valorilor obținute la testările fizico-chimice și microbiologice, au definit fidel 

influența condițiilor de mediu asupra indicilor compoziționali și calitativi ai laptelui 
marfă, impact major având temperatura, umiditatea și presiunea atmosferică. În 
această privință, relevanță deosebită am atribuit corelației pozitive date de 

temperatura și umiditatea aerului cu NTG-ul laptelui (Fig. 2.). 
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Fig. 2. Corelația dintre temperatura și umiditatea aerului cu NTG-ul laptelui 

Capitolul 9 grupează cercetări și observații al căror scop principal vizează 

analiza corelativă, bazată pe teste fizico-chimice, microbiologice, citologice și 
toxicologice (detectarea reziduurilor de pesticide, plumbului și aflatoxinei M1), a 

laptelui produs în condițiile biodiversității subcarpatine, în vederea evaluării 
impactului pentru consumul public. 

Cercetările din acest capitol, au avut ca obiectiv major evaluarea implementării 

unor proceduri specifice agriculturii ecologice în obținerea, tipizarea și valorificarea 
unor produse lactate ecologice. Caracter inedit au prezentat însă, și investigațiile 
destinate determinării aportului de calciu și magneziu adus de o saramură naturală în 

compoziția produselor lactate Telemea și Cașcaval de Ibănești, obținute în condițiile 
biodiversității specifice acestei zone montane. În urma analizei de ansamblu, relevanță 
deosebită am atribuit corelării rezultatelor întregului set de investigații efectuate în 

unitatea procesatoare, în cursul acestui capitol și al celor anterioare (capitolele 7 și 8). 
Toate acestea fiind destinate în final, implementării procedurilor specifice agriculturii 
ecologice, respectiv prevederilor legislației europene și naționale, în vederea obținerii, 

tipizării și valorificării unor produse lactate ecologice de către societatea procesatoare 
investigată (cașcaval, smântână, urdă, brânză burduf și telemea). 

Investigațiile înteprinse în acest capitol s-au desfășurat în prima parte a anului 

2013, pe următoarele două eșantioane de lapte crud: eșantionul A, obținut în condiții 
ecologice și eșantionul B, obținut în condiții convenționale. Din cele două eșantioane de 

lapte au fost recoltate randomizat și supuse analizelor de laborator, un număr total de 
224 de probe: 112 din eșantionul A și 112 din eșantionul B. În parte, probele recoltate 
din fiecare eșantion, au fost supuse testelor fizico-chimice (n=69), microbiologice 

(n=37), de detectare a reziduurilor de pesticide (n=2), a plumbului (n=2) și aflatoxinei 
M1 (n=2). Cercetările au continuat apoi cu investigarea produselor lactate, în perioada 
octombrie 2014-martie 2015, fiind luate în studiu două eșantioane de brânzeturi 
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procesate (Cașcaval și Telemea), pe baza a două eșantioane de saramură (naturală și 
convențională). 

Conform protocolului, aceste cercetări au debutat prin identificarea 
sortimentelor de brânzeturi și încadrarea lor în standardele de produs. Astfel, pe baza 
evaluărilor efectuate s-a stabilit mai întâi că cele două sortimente de brânzeturi, 

Cașcaval și Telemea, sunt obținute printr-o metodă tradițională specifică zonei. 
Specificitatea acestei metode constă în utilizarea în procesul de fabricație a 
brânzeturilor a unei saramuri naturale, care se găsește din abundență în zonă, fiind un 

zăcământ natural. În final, cercetările au fost completate cu sondarea preferințelor pe 
două eșantioane de consumatori, prin degustarea comparativă a următoarelor două 
cupluri de sortimente: cașcaval sărat/cașcaval nesărat și cașcaval sărat cu saramură 

naturală/cașcaval sărat cu saramură convențională. 
 Evaluările cu impact ecologic ale unor eșantioane de lapte marfă a relevat lipsa 

reziduurilor de pesticide, plumb și aflatoxină M1, respectiv riscuri foarte scăzute de 

contaminare microbiană, exceptând câteva eșantioane de lapte obținut în condiții 
convenționale, în care au fost detectate nivele foarte scăzute de fungicide și insecticide, 

precum și riscuri mai crescute de contaminare microbiană, exprimate prin valori medii 
mai crescute ale NTG și NCS (Fig.3.). 

Fig. 3. Valorile medii ale NTG și NCS la eșantioanele de lapte ecologic și convențional 

Conținutul în calciu și magneziu a prezentat o evoluție relevantă, caracterizată 
prin procentaje superioare ale calciului în cașcaval și saramura naturală, respectiv 
procentaje superioare ale magneziului în telemea. Efectele benefice ale utilizării 

saramurii naturale s-au concretizat prin aportul adus de calciu și magneziu în 
sortimentele de produse lactate procesate, crescând astfel valoarea biologică și 

senzorială a acestora (Fig. 4.). Calitățile senzoriale ale produselor testate au fost 
confirmate și la sondarea preferințelor consumatorilor, procentaje superioare 
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înregistrându-se în cazul cașcavalului sărat, respectiv al cașcavalului preparat cu 
saramură naturală. 

Fig. 4. Valorile medii ale conținutului în Ca al sortimentelor de brânzeturi și sarmură 

Capitolul 10 grupează un ansamblu de cercetări inedite, axate pe determinarea 
unor microelemente, metale grele, rapoarte izotopice și componente ale florei 

microbiene pe filiera lapte-saramură naturală-brânzeturi fermentate, având drept scop 
caracterizarea produselor Cașcaval și Telemea de Ibănești, în vederea certificării lor ca 

produse tradiționale specifice zonei montane Valea Gurghiului.  
Cercetările au fost efectuate în perioada 2012-2014 și au constat în investigații 

ample destinate evaluării microbiologice a unor eșantioane de lapte marfă, brânzeturi 

și saramură (naturală și convențională), respectiv a conținutului în microelemente, 
metale grele și izotopi a unor eșantioane de sol, apă, furaje și lapte. În final, analiza 
datelor obținute a stat la baza unei caracterizări ample a produselor Cașcaval și 

Telemea de Ibănești în vederea certificării DOP (Denumire de Origine Protejată). 
Organizarea cercetărilor a presupus două etape. Prima etapă s-a desfășurat în 

perioada decembrie 2012-decembrie 2013 și a constat în identificarea și cuantificarea 

florei bacteriene și micotice din eșantioanele de lapte marfă, brânzeturi și saramură, 
urmând protocolul implementat de MARKEY (2013). În perioada septembrie-
octombrie 2014, a urmat a doua etapă a cercetărilor constând în evaluarea 

concentrației a 9 microelemente (Ca, Mg, K, Na, P, Mn, Fe, Cu, Zn), a 3 metale grele (As, 
Cd, Pb) și a 3 rapoarte izotopice (2H/1H; 13C/12C; 18O/16O) din eșantioanele de sol, apă, 
furaj și lapte provenite din zona investigată, prin metodele ICP-MS și IRMS. În vederea 

verificării relevanței metodelor de cuantificare a diferențelor izotopice și conținutului 
în metale grele, au fost efectuate teste comparative și pe alte 2 eșantioane de lapte, 

provenite din zona montană Alba, respectiv din zona de podiș Cluj. Principala 
caracteristică a configurației microflorei laptelui crud, saramurii naturale și 
brânzeturilor procesate, a fost dată de predominarea unui microbism comun în 

produsele utilizate ca materie primă și în cele două sortimente de produs finit 
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(Cașcaval și Telemea). Nivelul crescut de siguranță alimentară a produselor obținute 
pe filiera investigată a fost relevat de corelațiile pozitive stabilite între valorile 

concentrațiilor microelementelor în furaje, apă și sol, cu nivelele acestora detectate în 
laptele marfă. Rezultatele obținute la analiza statistică a datelor înregistrate în urma 
utilizării rapoartelor izotopice în evaluarea originii laptelui și a produselor lactate, 

provenite din trei zone diferite, au dovedit acuratețea acestei metode în confirmarea 
autenticității produselor lactate. 

În capitolul 11 sunt prezentate elementele de originalitate, dintre care ne 

rezumăm să amintim caracterul de prioritate al cercetărilor privind amprentările 
compoziționale și microbiologice a laptelui marfă și a produselor lactate obținute în 
condițiile biodiversității montane subcarpatine, evaluarea influenței principalilor 

factori climatici asupra laptelui crud obținut și procesat în acest areal, precum și 
utilizarea procedurii amprentării izotopice pentru monitorizarea trasabilităţii 
produselor lactate obținute în arealul geografic Valea Gurghiului. La amprentarea 

izotopică, acest areal s-a caracterizat prin valori izotopice predominant scăzute și 
corelabile în cazul laptelui marfă, solului, apei și furajelor. Analiza de ansamblul a 

datelor obținute a confirmat că, cele două sortimente de produse lactate, Cașcaval și 
Telemea de Ibănești, îndeplinesc toate caracteristicile compoziționale și tehnologice, 
precum și standardele de securitate alimentară și trasabilitate pentru susținerea 

procedurilor impuse de certificarea DOP. 

BIBLIOGRAFIA 

1. BERESFORD T.P., NORA A FITZSIMONS, NOELLE L BRENNAN, TIM M COGAN, 2001, Recent 
advances in cheese microbiology, International Dairy Journal, 11, 259-274. 

2. COLLIER R.J., G.E. DAHL, M.J. VAN BAALE, 2006, Major advances associated with 
environmental effects on dairy cattle, J Dairy Sci, 89 (4), 1244-53. 

3. LAURENČIC M., P. SULO, E. SLÁVIKOVÁ, E. PIECKOVÁ, M. SEMAN, L. EBRINGER, 2008, The 
diversity of eukaryotic microbiota in the traditional Slovak sheep cheese bryndza,  Int J Food 

Microbiol, 127, 176-179. 

4. MACHIKO Y., S. HIDEYASU, E. TOSHIKI, 2014, Modelling temperature effects on milk 
production: a study on Holstein cows at a Japanese farm, Springerplus, 3, 129. 

5. MARTIN B., I. VERDIER-METI, S. BUCHIN, C. HURTAUD, J.B. CULON, 2005, How do the nature 
and pasture diversity influence the sensory quality of livestock products?, Anim Science, 81, 

205-212. 

6. OGNEAN L., LAURA CRISTINA CERNEA, N. FIȚ, MEDA MARIA MOLDOVAN, RODICA 
SOMEȘAN, DORINA DRAGOMIR, 2012, The evaluation of the milk health and conformity level 
on a processing company chain with close and open circuit, Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară Iași, Lucrări Științifice seria Medicină Veterinar,  55, 1-7. 



Analiza compozițională și calitativă a laptelui și a unor produse lactate tradiționale 
 obținute în condițiile zonei montane Valea Gurghiului 

 

 XI

7. RODICA SOMEȘAN, DIANA POPA, RAMONA BLIDAR, L. OGNEAN, 2015, Influence of Climatic 
Factors in a Subcarpathian Mountain Range on Fat and Protein Content of Raw Milk from 
Indigenous Breed, Bulletin UASVM Veterinary Medicine, Vol. 72(1), 128-133. 

8. SILANIKOVE N., G. LEITNER, U. MERIN, 2015, The Interrelationships between Lactose 
Intolerance and the Modern Dairy Industry: Global Perspectives in Evolutional and Historical 
Backgrounds, Nutrients, 7(9), 7312-7331. 

9. VELLA M.N., L.M. STRATTON, J. SHEESHKA, A.M. DUNCAN AM, 2014, Functional food 
awareness and perceptions in relation to information sources in older adults, Nutrition 

Journal, 13, 44. 


