
Proiect instituţional de cercetări aplicative 11.817.04.32A 

“Tehnologii inovaţionale de prelucrare a materiei prime 

agricole, origină vegetală şi animalieră

etapa 2“ Dezvoltarea tehnologiilor de 

procesare termică şi atermică a 

materiei prime agroalimentare
Volumul mijloacelor financiare: 328,5 mii lei

Conducător ştiinţific al etapei  Dr. în tehnică Galina Şleagun



Subetapele

2-1 Perfecţionarea tehnologiilor de procesare a 
fructelor specifice R. Moldova în vederea obţinerii 
produselor conservate conform normelor UE

2-2  Elaborarea tehnologiilor de procesare minimă a 
fructelor şi legumelor

2-3  Elaborarea  tehnologiilor  de producere a 
sucurilor proaspăt stoarse congelate

2-4 Reglamentarea finală a condiţiilor tehnice în 
cadrul de standardizare a produselor congelate şi 
uscate



Rezultatele obţinute:

 S-a stabilit diapazonul variaţiilor valorilor 

critice de umiditate pentru vişinele şi cireşele 

uscate în funcţie de 

- condiţiile de stocare

- procedeul de prelucrare



Fig. 1. Corelaţia Wv-aw pentru  cireşe uscate: 

■ imediat după uscare;  ○ după depozitare în condiţii de    

cameră, timp 9 luni; □ după depozitare şi rehidratare
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 S-a elucidat dependenţa timpului de 

rehidratare de  tipul fructelor (cu sau fără 

şîmburi), umiditatea iniţială şi finală, mărimea 

fructelor, temperatura mediului de rehidratare 

şi dependenţa valorilor pierderilor de timpul 

de rehidratare şi tipul produsului (cu/fără 

sîmbure)



Fig. 2.  Corelaţia dintre valorile de pierderi de substanţe uscate 

şi acumularea umidităţii la rehidratarea (apă, 20°C) vişinelor 

(●; ■) şi a cireşelor (□; ○) uscate: 1 –fără sîmburi; 

2 – cu sîmburi



 S-a  determinat chinetica încălzirii în curs de 

pasteurizare a fructelor uscate cu şi fără 

sîmburi, rehidratate pînă la umiditatea 30% şi 

ambalate în pungi din material polimeric cu 

masa netă 100 g şi grosimea stratului 10 mm 

şi 20-25 mm. 

 S-a elaborat parametrii de pasteurizare: 

temperatura aerului 83 ºC, timp 3-3,5 h.



Fig.3



 S-a stabilit influenţa parametrilor de uscare 

(temperatura şi viteza aerului) asupra timpului 

de uscare a cireşelor cu/fără sîmburi şi 

vişinelor fără sîmburi. S-a măsurat 

temperatura vişinelor fără sîmburi pe 

parcursul uscării la diferite ntmperaturi de la 

45 ºC pînă 85 ºC.

 S-au obţinut caracteristici de cinetică 

experimentală ale procesului de uscare.



Fig 4.   Viteza de uscare a vişinelor fără sîmburi  la diferite 

temperaturi de  aer: 1 - 85°C; 2 - 75°C;  3 - 60°C; 4 - 45°C



Fig. 5.  Curbele  de temperatură a vişinelor fără sîmburi pe 

parcursul uscării: 1 - 85°C; 2 - 75°C; 3 - 60°C;  4 - 45°C



Sortimentul de perspectivă de produse 

agroalimentare minimum procesate

Produs

Metode de tratare şi 

ambalare

Destinaţie/ Condiţii 

de comercializare

Legume decojite şi 

tăiate

cartofi, morcov, 

dovleac, sfeclă roşie, 

varză, etc.

Procesarea mecanică 

(decojire, tăiere)

Tratarea cu agenţi 

antimicrobieni (naturali sau 

sintetici) în vederea creşterii 

conservabilităţii

Ambalarea sub vid

Industrie de catering

Magazine de vânzare 

cu amănuntul
*comercializarea în condiţii 

frigorifice

Mixuri de legume 

minimal procesate

varză, verdeţuri, 

legume frunzoase, etc.

Procesarea mecanică

(decojire, tăiere)

Tratarea cu agenţi 

antimicrobieni (naturali sau 

sintetici) în vederea creşterii 

conservabilităţii

Ambalarea sub vid sau fără

Industrie de catering

Magazine de vânzare 

cu amănuntul
*comercializarea în condiţii 

frigorifice



Rezultatele generale :

1 În bază de generalizare a tehnologiilor cunoscute şi 

cercetări experimentale efectuate s-a elaborat 

procesul tehnologic pentru fabricarea vişinelor şi 

cireşelor uscate de diverse tipuri conform SM

2 În bază de sinteză a rezultatelor investigaţiilor 

informaţionale s-a selectat şi s-a argumentat  

sortimentul de perspectivă de produse 

agroalimentare minimum procesate. S-a întocmit 

raportul ştiinţific privind tehnologiile şi sortimentul de 

perspectivă de produse agroalimentare minimum 

procesate 



3 S-au determinat parametrii tehnologici la obţinerea

sucurilor proaspăt stoarse şi congelate în ambalaj de

desfacere cu capacitate de 200 cm3:

- temperatura de congelare -30...-40ºC; 

- viteza medie de congelare – 0,4 - 0,8 cm/h.

4 S-a revizuit şi coordonat în ordin stabilit

Standard  Moldovean anteproiect  “Vişine şi cireşe 

uscate”. 

Standard  Moldovean anteproiect “Legume congelate 

rapid”,

Rezultatele generale:


