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In this article is presented as model for calculating the cost of charging for products of animal
origin. In conditions of market economy prices continuously change products and services necessary for the production of
which dressing production process after they appear on the market in their marketing. To determine the cost
of these value producte is necessary to calculate cost rates, which allow to assess marketing and economic
efficiency.
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Introducere. Sectorul animalier din Republica Moldova ocupă o pondere semnificativă în structuraproducţiei agricole. Acestui sector în ultimii ani îi aparţine aproape 31% din totalul producţiei agricole. Înultimii ani această contribuţie are o tendinţă de creştere.Produsele animaliere au o participare permanentă în aprovizionarea populaţiei cu produselealimentare. În ultimii ani este semnificată o tendinţă de majorare a cantităţilor produselor animalierefolosite de populaţia ţării. Producţia principalelor produse animaliere, pentru un locuitor al RepubliciiMoldova în ultimii ani are o tendinţă de majorare. Dacă în anul 2000 pentru un locuitor s-a produs 24 kgde carne în masă după sacrificare, 158 kg de lapte şi 158 de ouă, apoi în anul 2010, corespunzător, s-aprodus carne 31 kg, lapte 166 kg şi ouă 202 bucăţi.Reieşind din însemnătatea majoră a produselor animaliere pentru aprovizionareapopulaţiei cu alimentele necesare pentru o viaţă sănătoasă, sectorul animalier al agriculturii ţării noastretrebuie să activeze permanent şi să aprovizioneze populaţia cu produsele alimentare. Pentru dezvoltareadinamică a activităţii sectorului animalier în componenţa agriculturii naţionale. Ministerul Agriculturii şiIndustriei Alimentare a aprobat decizia de a elabora tarife de costuri pentru produsele şi serviciileagricole. Colectivul secţiei Economie agroalimentară şi dezvoltare rurală al Institutului de Economie,Finanţe şi Statistică se ocupă şi cu elaborarea tarifelor de costuri pentru produsele animaliere.
Conţinutul de bază. La elaborarea tarifelor de costuri pentru produsele animaliere principale aufost luate în consideraţie şi particularităţile regionale naturale, mărimea gospodăriilor agricole şitehnologiilor utilizate în procesul de producţie. Tarifele de costuri pentru produsele animaliere principaleau fost elaborate pentru trei zone economice a Republicii Moldova: Zona de Nord, Zona de Centru şi Zonade Sud.Tarifele de costuri pentru produsele animaliere sunt elaborate pentru trei variante deproductivitate a animalelor folosite în procesul de producţie: prima variantă – productivitatea minimalăposibilă; a doua variantă – productivitatea medie a animalelor şi a treia variantă – productivitateaanimalelor majoră, care poate fi aprovizionată în condiţiile de producţie a agenţilor economiei reieşind dinargumentele efective a utilizării mijloacelor de producţie.Pentru demonstrarea modelului de elaborare a tarifelor de costuri pentru produsele animaliereprezentăm tarifele de costuri elaborate în anul 2012 pentru laptele de vacă.Elaborarea tarifelor de costuri pentru produsele animaliere este început cu determinarea costurilornormate al întreţinerii animalelor utilizate pentru obţinerea producţiei necesare. Pentru vacilemulgătoare acest proces se referă la determinarea costurilor normate necesare pentru întreţinerea anualăa unei vaci mulgătoare (Tabelul 1). Aceste costuri cuprind toate materialele şi serviciile necesare pentruîntreţinerea vacilor mulgătoare.Reieşind din totalul costurilor tarifare pentru întreţinerea anuală a vacilor mulgătoare se determinăcosturile care sunt folosite pentru producerea laptelui, care este determinat ca produsul principal primitde la vacile mulgătoare. În categorie de producere secundare sunt introduse cheltuielile pentru obţinereaviţeilor şi creşterea lor până la înţărcare şi costul gunoiului. Din totalul costurilor iniţiale, 90% suntutilizate pentru calcularea tarifelor a laptelui, 7% pentru obţinerea şi creşterea până la înţărcare a viţeilorşi 3% sunt folosite pentru determinarea costului gunoiului.
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Tabelul 1. Costul normat al întreţinerii anuale a unei vaci mulgătoare, lei/cap (a.2012)
Zona de Centru al Republicii Moldova

Specificare

Întreprinderi mari Întreprinderi mijlocii

Cantitatea medie anuală de lapte
muls la o vacă, kg

Cantitatea medie anuală de lapte
muls la o vacă, kg

2500 3500 4500 2500 3500 4500
1. Consumuri variabile – total 16032 18450 21153 15312 17540 197774inclusiv:1.1. nutreţuri 9318 11217 12951 9232 10635 119911.2. servicii şi preparate veterinare 813 946 1092 897 1019 12001.3. operaţiuni mecanizate 1694 1955 2241 592 941 13441.4. operaţii manuale 3740 3795 4253 4291 4601 48511.5. alte consumuri variabile 467 537 616 300 344 388
2. Consumuri constante directe – total 1109 1230 1365 710 777 844inclusiv:2.1. Uzura mijloacelor fixe 307 307 307 251 251 2512.2. Alte consumuri constante directe 802 923 1058 459 526 593
3. Consumuri directe – total 17141 19680 22518 16022 18317 20618

4. Consumuri indirecte 514 590 676 320 366 412

5. Total consumuri pentru întreţinerea vacilor 17655 20270 23194 16342 18683 21030inclusiv:5.1. pentru producerea laptelui 15889 18243 20875 14708 16815 189275.2. pentru obţinerea viţeilor 1236 1419 1624 1144 1308 14725.3. Costul gunoiului 530 608 695 490 560 631Sursa: Calculele autorilor, elaborate în baza preţurilor de piaţă şi a tehnologiilor utilizate.Folosind informaţia Tabelului 1, care serveşte ca o baza principală pentru elaborarea tarifelor decosturi al laptelui de vacă, sau calculat tarifele de costuri a laptelui de vacă pentru întreprinderile agricolemari şi întreprinderile mijlocii, care activează în condiţiile Zonei de Centru al Republicii Moldova(Tabelul 2).
Tabelul 2. Costul normat al laptelui de vacă, lei (a.2012)

Zona de Centru al Republicii Moldova

Specificare

Întreprinderi mari Întreprinderi mijlociiCantitatea medie anuală de lapte muls de la o vacă, kg Cantitatea medie anuală de lapte muls de la o vacă, kg
2500 3500 4500 2500 3500 4500la o vacă la q la o vacă la q la o vacă la q la o vacă la q la o vacă la q la o vacă la q

1. Consumuri
variabile – total 14429 577,15 16605 474,43 19038 423,06 13781 551,23 15786 451,03 17796 395,48inclusiv:1.1. nutreţuri 8386 335,45 10095 288,44 11656 259,02 8309 332,35 9572 273,47 10792 239,821.2. servicii şipreparateveterinare 732 29,27 851 24,33 983 21,84 807 32,29 917 26,20 1080 24,001.3. operaţiunimecanizate 1525 60,98 1760 50,27 2017 44,82 533 21,31 847 24,20 1210 26,881.4. operaţiimanuale 3366 134,64 3416 97,59 3828 85,06 3862 154,48 4141 118,31 4366 97,021.5.alteconsumurivariabile 420 16,81 483 13,81 554 12,32 270 10,80 310 8,85 349 7,76
2. Consumuri
constante
directe – total

998 39,92 1107 31,63 1229 27,30 639 25,56 699 19,97 760 16,88inclusiv:2.1. uzuramijloacelor fixe 276 11,05 276 7,89 276 6,14 226 9,04 226 6,45 226 5,022.2. alteconsumuriconstante directe 722 28,87 831 23,73 952 21,16 413 16,52 473 13,53 534 11,86
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3. Consumuri
directe – total
pentru
producerea
laptelui

15427 617,07 17712 506,06 20267 450,36 14420 576,79 16485 471,00 18556 412,36

4. Consumuri
indirecte 462 18,49 531 15,17 608 13,53 288 11,53 330 9,43 371 8,24

5. Total
consumuri
pentru
producerea
laptelui

15889 635,56 18243 521,23 20875 463,89 14708 588,32 16815 480,43 18927 420,60

Sursa: calculele autorilor, elaborate în baza preţurilor de piaţă a materialelor şi serviciilor.Pentru fiecare categorie de întreprindere tarifele de costuri s-au elaborat pentru trei niveluri deproductivitate a vacilor mulgătoare. Creşterea cantităţii anuale de lapte muls de la o vacă permitereducerea costurilor tarifare pentru producerea laptelui. Costul tarifar maximal al unui chintal de lapteeste prezentat de productivitatea minimală a vacilor 2500 kg de lapte. În întreprinderile mari costultarifar a unui chintal de lapte este egal cu 635,56 lei. În întreprinderile mijlocii acest cost tarifar constituie588,32 lei/q.
Tabelul 3. Tarifele de costuri al laptelui de vacă elaborate în anii 2010-2012, lei/q

în condiţiile de obţinere anual de la o vacă câte 3500 kg de lapte
Zona de Centru al Republicii Moldova

Specificare

Întreprinderi mari Întreprinderi mijlociiAnii Anul2012 în %faţă de2010
Anii Anul2012 în% faţă de20102010 2011 2012 2010 2011 2012

1. Consumuri variabile –
total

366,36 444,73 474,43 128,8 359,54 427,47 451,03 125,4inclusiv:1.1. nutreţuri 222,20 271,08 288,44 129,8 216,21 259,46 273,47 126,51.2. servicii şi preparateveterinare 20,11 22,11 24,33 121,0 21,65 23,81 26,20 121,01.3. operaţiuni mecanizate 35,54 46,34 50,27 141,4 16,61 22,50 24,20 145,71.4. operaţii manuale 79,79 92,24 97,59 122,3 98,02 113,32 118,31 120,71.5. alte consumurivariabile 10,72 12,96 13,81 128,8 7,05 8,38 8,85 125,5
2. Consumuri constante
directe – total

24,94 29,42 31,63 126,8 16,10 18,69 19,97 124,0

inclusiv:2.1. Uzura mijloacelor fixe 6,53 7,17 7,89 120,8 5,32 5,86 6,45 121,22.2. Alte consumuriconstante directe 18,41 22,24 23,73 128,9 10,77 12,13 13,53 125,6
3. Consumuri directe –
total

393,30 474,15 506,06 128,7 375,63 374,08 471,00 125,4

4. Consumuri indirecte 11,80 14,22 15,17 128,6 7,51 8,72 9,43 125,6
5. Total consumuri
pentru întreţinerea
vacilor

405,10 488,37 521,23 128,7 383,14 455,09 480,43 125,4Sursa: Calculele autorilor în baza tarifelor elaborate în anii precedenţi.Preţuind costurile tarifare în aceste două categorii de întreprinderi, putem constata, că costuriletarifare în întreprinderile mijlocii sunt mai mici în comparaţie cu întreprinderile mari. Această diferenţăcomparativă cu gospodăriile mari constituie 91-93% în dependenţă de nivelul productivităţii vacilormulgătoare. Rezultatele obţinute ne permite să constatăm că în întreprindere mijlocii costul tarifar este cu7-9% mai mic în comparaţie cu întreprinderile mari. Reducerile indicate sunt obţinute de la micşorarea



Economie, Finanţe, Sociologie, Statistică176unor componente folosite în procesul de producţie. În întreprinderile mijlocii în comparaţie cuîntreprinderile mari se micşorează costul nutreţurilor utilizate, costul operaţiunilor mecanizate, că s-aredus în comparaţie cu întreprinderile mari aproape cu 50%. Această situaţie este legată de nivelulutilizării mijloacelor mecanizate în procesul de producţie. În întreprinderile mijlocii în procesul deproducţie utilizarea muncii manuale este mai mare în comparaţie cu întreprinderile mari, iar costuloperaţiunilor mecanizate este foarte mic.Dinamica modificării costurilor tarifare a laptelui de vacă este prezentată în Tabelul 3. Aceste datedemonstrează că costul tarifar al laptelui de vacă s-a majorat în anul 2012 în comparaţie cu anul 2010 înîntreprinderile agricole mari cu 28,7%, iar în întreprinderile mijlocii cu 25,4%. În această perioadă aucrescut costurile al tuturor componentelor care sunt introduse în costurile tarifare. În anul 2012 preţurilela nutreţuri sau majorat în întreprinderile mari cu 29,8%, iar în întreprinderile mijlocii cu 26,5%.Înaceastă perioadă s-au majorat considerabil preţurile la operaţiunile mecanizate. În întreprinderile mariele au crescut în anul 2012 în comparaţie cu anul 2010 cu 41,4%, iar în întreprinderile mijlociicorespunzător cu 45,7%. Principalul motiv al acestor majorări este legat de creşterea preţurilor lamotorină în ultimii trei ani. Au crescut preţurile şi la alte materiale utilizate în procesul de producţie alaptelui, însă aceste modificări au o modificare mai puţin pronunţată şi nu au putut considerabil săparticipe la majorarea finală a costurilor tarifare a laptelui de vacă.În structura consumurilor de producţie a produselor animaliere o pondere semnificativă ocupădiferite genuri de consumuri materiale şi de servicii necesare pentru aprovizionarea animalelor cucondiţiile productive necesare. Pentru sectorul animalier principalele componente necesare sunt:nutreţurile, preparatele şi serviciile veterinare, încăperile pentru întreţinerea animalelor şi alteleStructura costurilor tarifare a laptelui de vacă este prezentată în Tabelul 4. Informaţia acestui tabeldemonstrează că elementul principal în structura costurilor tarifare a laptelui de vacă aparţine costuluinutreţurilor căruia corespunzător îi revine 55,3% în întreprinderile mari şi 56,9% în întreprinderilemijlocii.
Tabelul 4. Structura costurilor tarifelor al laptelui de vacă în anul 2012,

productivitatea medie anuală a vacilor 3500 kg de lapte, lei/q
Zona de Centru al Republicii Moldova

Specificare

Întreprinderi mari Întreprinderi mijlociiCostul tarifelor,lei/q Structuracosturilortarifare, în % Costultarifelor, lei/q Structuracosturilortarifare, în %
1. Consumuri variabile – total 474,43 91,0 451,03 93,9inclusiv:1.1. nutreţuri 288,44 55,3 273,47 56,91.2. servicii şi preparate veterinare 24,33 4,8 26,20 5,51.3. operaţiuni mecanizate 50,27 9,6 24,20 5,11.4. operaţii manuale 96,59 18,6 118,31 24,61.5. alte consumuri variabile 13,81 2,7 8,85 1,8
2. Consumuri constante directe – total 31,63 6,1 19,97 4,2
inclusiv:2.1. Uzura mijloacelor fixe 7,89 1,5 6,45 1,42.2. Alte consumuri constante directe 23,73 4,6 13,53 2,8
3. Consumuri directe – total 506,06 97,1 471,00 98,1
4. Consumuri indirecte 15,17 2,9 9,43 1,9
5. Total consumuri pentru producerea
laptelui

521,23 100,0 480,43 100,0Sursa: Calculele autorilor, determinate în baza tarifelor de costuri.În întreprinderile mijlocii poziţia a doua îi aparţine costurilor operaţiunilor manuale, care esteegală cu 24,6%. În întreprinderile mari acest element constituie numai 18,6% şi este mai mic cu 6% încomparaţie cu întreprinderile mijlocii. Această poziţie este determinată de faptul că în întreprinderilemijlocii nivelul utilizării mijloacelor tehnice este mult mai mic în comparaţie cu întreprinderile mari.Celelalte elemente al structurii costurilor nu pot avea o importanţă majoră în totalul costurilor tarifare.Din ele o poziţie mai pronunţată îi aparţine costurilor serviciilor veterinare şi a preparatelor utilizatepentru aprovizionarea sănătăţii vacilor utilizate în procesul de producţie a laptelui. Acestui element în



ANALELE INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ 177întreprinderile mari nu depăşeşte nivelul de 4,8%, iar în întreprinderile mijlocii 5,5%.La elaborarea tarifelor de costuri a produselor animaliere au fost luate în consideraţie standardeleNaţionale de contabilitate, reglementele normative a utilizării nutreţurilor şi a altor produse folosite înprocesul de întreţinere a animalelor folosite cu scopul producerii produselor animaliere. Au fost utilizateşi alte acte instructive ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
ConcluziiTarifele de costuri tarifare pentru produsele animaliere ca şi tarifele din sectorul fitotehnic trebuiesă fie elaborate în fiecare an din motivele, că se modifică preşurile la nutreţuri, la preparatele şi serviciileveterinare, sistemul tarifar pentru plata muncii angajaţilor care participă la procesul de producţie, semodifică tehnologiile de producere şi componenţa tehnicii utilizate în procesul de producţie.
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