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Diversificarea sortimentului de 

alimente naţionale moldave în 

baza materiei prime indigene 



Proiecte instituţionale

4.2.2 Elaborarea tehnologiilor maionezelor (sosurilor) pe baza uleiurilor    

cu conţinut echilibrat de acizi graşi polinesaturaţi

(Responsabil – cercetător ştiinţific Parşacova L.)

4.2.3  Elaborarea tehnologiei produselor de panificaţie cu fibre 

alimentare

(Responsabil – cercetător ştiinţific Draganova E.)

4.2.4 Elaborarea tehnologiei de fabricare a umpluturilor termostabile 

pentru produsele de panificație şi cofetărie

(Responsabil – cercetător ştiinţific Popel S.)



Scopul şi sarcinile concrete a.2018

Etapa 4.2.2 Elaboraea maionezelor pe baza uleiurilor cu conţinut 

echilibrat de acizi graşi polinesaturaţi

Scopul:

Elaborarea tehnologiei maionezelor (sosurilor - maioneze) cu 

conţinut scăzut de grăsime, bogate în acizi graşi omega -3

Sarcinile concrete a. 2018:

- elaborarea Proiectului pentru Comitet al SM „Maioneze cu conţinut 

scăzut de grăsime, bogate în acizi graşi omega -3. Condiţii tehnice”;

- elaborarea Notei de fundatentare al Proiectului „Maioneze cu 

conţinut scăzut de grăsime, bogate în acizi graşi omega -3. Condiţii 

tehnice”;

- elaborarea Sintezei observatiilor.
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Rezultatele ştiinţifice ale 

cercetărilor efectuate 

Mostrele maionezelor elaborate
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Toate mostrele au fost apreciate cu nota „foarte bine”.

Denumirea caracteristicii
Mostrele maionezelor

1 2 3 4 5

Consistenţă (aspectul exterior) 9,0 9,0 8,9 9,4 8,8

Gust şi miros 8,5 8,1 8,9 8,9 8,9

Culoare 9,3 9,0 9,4 9,3 9,2

Nota generală (baluri) 26,8 26,1 27,2 27,6 26,9



Rezultatele ştiinţifice ale 

cercetărilor efectuate

 S-au elaborat reţetele maionezelor cu valoare calorică redusă, cu conţinutul 

de grăsime 30 - 40%. În calitate de fază grasă s-au utizat uleiuri cu conţinut 

echilibrat de acizi graşi polinesaturaţi, în care, în conformitate cu cerinţele 

Standardul Moldovean SM 315:2015 „Uleiuri vegetale cupajate”, elaborat 

în Institut, conţinutul acizilor graşi omega-3 constituie 3-8%.

 Utilizarea pentru fabricare a uleiurilor cu conţinut echilibrat de acizi graşi 

polinesaturaţi a permis obţinerea maionezelor cu conţinut sporit de acizi 

graşi omega-3. Calculele demonstrează că conţinutul de acid ά-linolenic în 

maionezele elaborate constituie 0,9-2,6% şi, conform cerinţelor 

Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate 

înscrise pe produsele alimentare (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 196 

din 25.03.2011), acest produs poate fi atribuit la produse bogate în acizi 

graşi omega-3.
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Rezultatele ştiinţifice ale 

cercetărilor efectuate

Conform Cerințelor Codului de bună Practică în domeniul 

standardizării - CBP 1-3:2015 Principiile şi metodologia 

standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene 

(etapa 20.20) și RS 1:2017 Elaborarea standardelor moldovenești

a fost elaborat 

Proiectul pentru Comitet a SM „Maioneze cu 

conţinut scăzut de grăsime, bogate în acizi graşi omega -

3. Condiţii tehnice”.
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Proiect standardului

include urmatoarele capitole:

 Preambul

 1) Domeniul de aplicare

 2) Referinţe

 3) Terminologie

 4) Clasificare, notare

 5) Cerințe tehnice de caitate

 5.1 Generalităţi

 5.2 Caracteristici

 5.3 Cerinţe privind materia primă, materialele

 5.4 Etichetare

 5.5 Ambalare

 6) Reguli pentru verificarea calităţii

 7) Metode de încercare

 Anexa A (normativă) Valoarea nutritivă şi energetica per 100 g produs

 Anexa B (informativă) Bibliografie.
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Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor 

efectuate

Nota de fundamentare,
elaborată în conformitate cu sarcinele tematicii,

conţine argumente și informaţii privind:

 a) necesitatea elaborării unui nou standard;

 b) descrierea problemei, pe care vine să o soluţioneze noul standard şi, după 

caz, consecinţele, care vor apărea, dacă standardul nu va fi elaborat;

 c) cercul de utilizatori afectaţi de această problemă;

 d) avantajele de ordin economic, industrial etc. obţinute de la aplicarea 

acestui standard, comparativ cu situaţia existentă;

 e) lipsa standardelor europene sau internaţionale publicate sau în curs de 

elaborare, avînd acelaşi subiect de standardizare şi domeniu de aplicare;

 f) legătura dintre propunerea de standard nou şi legislaţie;

 g) influenţa potenţială asupra competitivităţii întreprinderilor pe piaţă.
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Rezultatele științifice ale 

cercetărilor efectuate

 S-a elaborat Modificarea la RT “Produse pe bază de grăsimi vegetale”, 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 19.01.2009 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr. 16-18 din 30.01.2009). 

 În documentul susnumit au fost incluse cerințele pentru produsul nou –

„maioneze cu conţinut scăzut de grăsime, bogate în acizi graşi omega -3”. 

Modificarea se aplică tuturor capitolelor RT: s-a inclus terminologia, 

clasificarea produselor, cerințele privind calitatea și inofensivitatea. 
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Analiza rezultatelor obținute

și concluzi

 S-a elaborat tehnologia maionezelor (sosurilor- maioneze) cu conşinut 

scăzut de grăsime -30%, 40% în baza uleiurilor vegetale cu conţinut 

echilibrat de acizi graşi polinesaturaţi omega-3 şi omega-6. Utilizarea 

acestor uleiuri va permite de a obţine maioneze, în care conţinutul minimal 

de acid α-linolenic depăşeşte 0,6g/100g produs, ce permite de a le atribui la 

produse bogate în aczi graşi omega-3, deci la produse ale alimentaţiei 

sănătoase.

 S-a stabilit termenul de păstrare ale acestor maioneze - de 60 zile de la data 

fabricării, prin cercetarea caracteristicilor calităţii (organoleptice, fizico-

chimice şi microbiologice).
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Analiza rezultatelor obținute

și concluzi

 S-a elaborat Proiectul SM „Maioneze cu conţinut scăzut de grăsime,

bogate în acizi graşi omega -3. Condiţii tehnice”.

 S-a elaborat Nota de fundatentare la „Proiectul SM „Maioneze cu

conţinut scăzut de grăsime, bogate în acizi graşi omega -3. Condiţii

tehnice”.

 Proiectul Standardului elaborat și Nota de fundamentare corespunzătoare 

au fost prezentate la Comitetul Tehnic nr. 50 (pentru examinare tuturor 

membrilor) - scrisoarea nr. 120 din 07 mai 2018 (anexa 3).

 S-a elaborat Modificarea la RT “Produse pe bază de grăsimi vegetale”, 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 19.01.2009 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr. 16-18 din 30.01.2009) în ceea ce 

privește maionezele, bogate în acizi graşi omega -3. 
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Brevete de invenţii a. 2018

Tehnologia elaborata a fost brevetata:

Brevet de invenție de scurtă durată MD 1225 din 2018.01.31

„Maioneze cu valoare calorică redusă”

Autorii: 

Parșacova Lidia; Popel Svetlana; Cropotova Janna; Colesnicenco Alexandra; 

Draganova Elena; Pujailo Evdochia; Pîrgari Elena.
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Premii la trema elaborată

www.themegallery.com

Brevetului de invenţie “Maioneză 

cu valoare calorică redusă” autori: 

Parşacova Lidia; Popel Svetlana; 

Cropotova Janna; Colesnicenco 

Alexandra; Draganova Elena; 

Pujailo Evdochia; Pîrgari Elena i s-

a acordat Diplomă și Medalia de 

aur la Expoziţia Internaţională 

Specializată “INVENTICA 2018” 

Iași, România” 27th – 29th June 

2018, Iași, România



Publicații pe tema elaborată

Articol în revistă națională:

Технология майонезных соусов как функциональных продуктов 

питания

Autorii:

Паршакова Л.П., Попель С.С., Пыргарь Е.П., Драганова Е.И., 

Колесниченко А.И., Зырянова Е.В., Пужайло Е.И., Вычерова Л.С. 

Pomicultura, Viticultura și Vinificația, 2018, nr.5 (77), p.35-37 
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Etapa 4.3 Elaborarea tehnologiei produselor de

panificaţie cu fibre alimentare

1

1
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Sarcinile concrete a. 2018:

Scopul lucrării: Elaborarea tehnologiei de fabricare a produselor 

de panificaţie funcţionale, fortificate cu inulină.

Sarcinile concrete:

- Precizarea aspectelor tehnologice si procedeelor de întroducere a 

inulinei la fortificarea produselor de panificaţie;

- Elaborarea Instrucţiunii Tehnologice privind fabricarea pănii 

fortificate cu inulină. 

- Elaborarea Instrucţiunii Tehnologice privind fabricarea chiflelor 

fortificate cu inulină.
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Rezultatele ştiinţifice
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 Pentru efectuarea cercetărilor s-a utilizat inulina din cicoare produsă de 

„ORAFTI AFJ” („Orafti Activ Food Ingredient”), Belgia.

Aceasta inulina reprezintă din sine un polimer linear cu gradul de polimerizare 

(numărul lanţurilor de fructoză în catenă) de la 2 până la 60.

 Prin cercetările efectuate au fost precizate aspectele tehnologice şi 

procedeele de introducere a inulinei la frămîntarea aluatului.

Inulina trebuie de dizolvat în soluţie de sare cu temperatura de 30-35ºC pentru 

pîine şi în soluţie de sare şi zahăr, cu aceeaş temperatură, pentru chifle. 

Introducerea soluţiei pregătite trebuie de efectuat după amestecarea făinii cu 

suspensia de drojdie. Durata frământării aluatului după introducerea inulinei 

constituie max. 6 minute. 



Rezultatele ştiinţifice 

 S-a elaborat reţeta de pîine din făină de grâu de calitate superioară fortificată 

cu 2% de inulină la 100 kg de făina şi reţeta chiflelor din făină de grâu de 

calitate superioară fortificată cu 5% de inulină la 100 kg de făina;

 Consumul a 200 g de pîine fortificată cu inulină poate satisface 30% din 

necesitatea diurnă în fibre alimentare pentru omul matur, iar consumul a

100 g de chiflă fortificată cu inulină - 15-20%.

 S-au elaborat Instrucţiunile  Tehnologice privind fabricarea pîinii şi chiflelor 

fortificate cu inulină. Instrucțiunele au fost elaborate luînd în considerație 

cerințele CBP 1-3 Principiile şi metodologia standardizării. Modul de 

elaborare a standardelor moldovene
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Instrucţiunile Tehnologice 

includ urmatoarele capitole:

 1) Domeniul de aplicare

 2) Sortiment

 3) Cerințe tehnice de caitate: 

 4) Materii prime şi materiale

 5) Procesul tehnologic de producere

 6) Etichetare  

 7)  Ambalare

 8)  Reguli pentru verificare  

 9)  Metode de verificare  

 10)  Reguli de transport şi depozitare

 11)  Controlul de producere

 12)  Cerinţe de securitate şi condiţii privind protecţia mediului 

înconjurător 

 13)  Сerinţe sanitare

 Anexa A  (normativă) Reţeta pîinii sau chiflelor 
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Analiza rezultatelor obţinute şi 

concluzii

 La fabricarea pîinii și chiflelor fortificate cu inulină s-a stabilit necesitatea 

introducerii suplimentare a apei la frământarea aluatului, deoarece inulina 

are o capacitate mai înaltă de absorbţie a apei în comparaţie cu făină de 

grâu. Cantitatea suplimentară de apă adăugată la fortificarea pîinii și 

chiflelor cu 2-5% inulină constituie 2,5-2,7 litri/100 kg făină.

 Inulina s-a dizolvat în soluţie de sare cu temperatura de 30-35ºC. 

Introducerea soluţiei pregătite se adaugă după amestecarea făinii cu 

suspensia de drojdie, durata frământării aluatului după introducerea inulinei 

constituie max. 6 minute.

 Pîinea și chiflele cu inulină cercetate au prezentat o calitate organoleptică 

înaltă: posedau culoare intensivă a cojii, structură uniformă a porilor 

miezului, aromă şi gust plăcut, fără gust şi miros străine.

 Pîinea și chiflele fortificate cu inulină conform indicilor fizico-chimici, 

organoleptici corespund cerinţelor de calitate şi siguranţă alimentară 

stabilite în Cerinţe „Produse de panificaţie şi paste făinoase”
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Analiza rezultatelor obţinute

şi concluzii

 Pîinea fortificată cu inulină conform indicilor fizico-chimici corespunde 

cerinţelor minime de calitate şi siguranţă alimentară stabilite în Cerinţe 

„Produse de panificaţie şi paste făinoase”:

 - aciditatea pîinii nu depinde de volumul apei şi inulinei adăugate 

suplimentar şi constituie 1,6 – 1,7 grade.

 - porozitatea produselor de panificaţie constituie 76-78% în comparaţie cu 

mostra de control cu porozitatea 75%.

 - umiditatea constituie 40 – 41%.

 Conţinutul de inulină în pîinea fortificată, constituie (1,73 ± 0,01)%, ceea ce 

confirmă integritatea ingredientului introdus (luind în consideraţie 

conţinutului introdus şi cel nativ al acestuia în făină).

 Analiza indicilor microbiologici ai inulinei utilizate pentru fortificarea pîinii 

a indicat corespunderea acesteia specificaţiei producătorului.
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Analiza rezultatelor obţinute şi 

concluzii

Analiza caracteristicilor fizico-chimice, microbiologice şi 

organleptice ale chiflelor fabricate cu 5% de inulină pe durata păstrării 

24 - 96 ore demonstrează o calitate înaltă a chiflelor şi corespunderea 

caracteristicilor calităţii Cerinţelor „Produse de panificaţie şi paste 

făinoase”. 

Întrucît, la stabilirea termenilor de păstrare, cercetările se efectuează 

cu rezervă, pe durata a 96 ore, termenul de păstrare garantată a chiflelor 

fortificate cu inulină poate fi stabilit pe  perioada de 72 ore.
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Analiza rezultatelor obţinute şi 

concluzii

 S-au elaborat: Instrucţiunea Tehnologică privind fabricarea pîinii fortificate 

cu inulină şi Instrucţiunea Tehnologică privind fabricarea chiflelor 

fortificate cu inulină,

 Conform caracteristicilor organoleptice, fizico-cimice şi microbiologice s-a 

stabilit termenului de păstrare garantată a pîinii şi chiflelor fortificate cu 

inulină - max. 72 ore.

 Consumul a 200 g de pîine fortificată cu inulină poate satisface 30% din 

necesitatea diurnă în fibre alimentare pentru omul matur, iar consumul a 

100 g de chiflă fortificată cu inulină - 15-20%.
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Lista publicaţiilor ştiinţifice

Articol în revistă națională:

Chifle cu inulină pentru alimentație sănătoasă

Autorii: 

Svetlana Popel dr. șt. teh., Elena Draganova cerc. șt, Elena Pîrgari cerc. 

șt, Lidia Parșacova cerc. șt, Janna Cropotava dr. șt. teh., Alexandra 

Colesnicenco cerc. șt, E. Zîreanova cerc. șt, L.Vîcerova cerc. șt, 

Evdochia Pujailo inginer

Pomicultura, Viticultura și Vinificația, 2018, nr.5 (77), p.31-34
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Mențiuni la tema elaborată
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Mențiuni la tema elaborată

 A fost obţinut brevetul de invenţie MD 1117 Z din 2017.09.30 

„Procedeu de fabricare a pîinii funcţionale cu fibre alimentare”. 

Autorii: Draganova Elena, Popel Svetlana, Cropotova Janna, 

Parşacova Lidia, Pujailo Evdocia, Pîrgari Elena, Colesnicenco 

Alecsandra. 

 Brevetul a fost apreciat cu Medalia de aur la expoziţia „Internaţional 

Specializat Exhibition”. Noembrie 15-18, 2017, Chişinău, RM  

Infoinvent 2017 și cu Diplomă și Medalie de aur la expoziţia „XXII-

th Internaţional Salon of Research, Inovation and Tehnollogical 

Transfer  Inventica 2018, Iași, Romaia, 27-29 June 2018.
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Inventica 2018, Iași, Romania

 1
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Etapa 4.2.4 

Elaborarea tehnologiei de 

fabricare a umpluturilor 

termostabile pentru 

produsele de panificaţie şi 

cofetărie

(Responsabil – cercetător 

ştiinţific Popel S.)
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Elaborarea tehnologiei de fabricare a 

umpluturilor termostabile

Sarcinile concrete a. 2018:

 Elaborarea Proiectului (PC) SM “Umpluturi de fructe, 

pomuşoare și legume pentru produsele de panificaţie şi 

cofetărie. Condiţii tehnice”;

 Elaborarea Notei de fundatentare a Proiectul SM “Umpluturi 

de fructe, pomuşoare și legume pentru produsele de panificaţie 

şi cofetărie. Condiţii tehnice”;

 Elaborarea Sintezei observatiilor. 
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Rezultate obţinute

 Nota de fundatentare a Proiectul SM 

„Umpluturi termostabile de fructe, 

pomuşoare si legume pentru 

produsele de panificaţie şi cofetărie. 

Condiţii tehnice” a fost elaborată 

conform Cerințelor Codului de bună 

Practică în domeniul standardizării -

CBP 1-3:2015 Principiile şi 

metodologia standardizării. Modul 

de elaborare a standardelor și RS 

1:2017 Elaborarea standardelor 

moldovenești 
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Rezultate obţinute

 Nota de fundamentare conţine argumente și informaţii privind:

 a) necesitatea elaborării unui nou standard;

 b) descrierea problemei pe care vine să o soluţioneze noul standard 

şi, după caz, consecinţele, care vor apărea dacă standardul nu va fi 

elaborat; 

 c) cercul de utilizatori afectaţi de această problemă;

 d) avantajele de ordin economic, industrial etc., obţinute de la 

aplicarea acestui standard, comparativ cu situaţia existentă;

 e) lipsa standardelor europene sau internaţionale publicate sau în curs 

de elaborare, avînd acelaşi subiect de standardizare şi domeniu de 

aplicare;

 f) legătura dintre propunerea de standard nou şi legislaţie;

 g) influenţa potenţială asupra competitivităţii întreprinderilor pe 

piaţă.
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Rezultate obţinute

Proiectul SM „Umpluturi de fructe, 

pomuşoare si legume pentru produsele de 

panificaţie şi cofetărie. Condiţii tehnice” a 

fost elaborat conform Cerințelor Codului 

de bună Practică în domeniul 

standardizării - CBP 1-3:2015 ”Principiile 

şi metodologia standardizării. Modul de 

elaborare a standardelor moldovene” 

(etapa 20.20)

și RS 1:2017 ”Elaborarea standardelor 

moldovenești” 



Rezultate obţinute

 Proiectul SM „Umpluturi termostabile de fructe, pomuşoare si legume 

pentru produsele de panificaţie şi cofetărie. Condiţii tehnice” include 

urmatoarele capitole:

 Preambul

 1)  Domeniul de aplicare

 2)  Referinţe

 3)  Terminologie 

 4)  Clasificare, notare 

 5)  Cerințe tehnice de caitate

 6) Reguli pentru verificarea calităţii 

 7) Metode de încercare 

 Anexa A (normativă) Valoarea nutritivă şi energetica per 100 g produs 

 Anexa B (informativă) Bibliografie. 
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Rezultate obţinute

 Umpluturile se clasifică după cum urmează:

 a) după materia primă utilizată:

 - de fructe;

 - de legume;

 b) după proprietăţile termostabile:

 - umpluturi;

 - umpluturi cu termostabilitate medie;

 - umpluturi termostabile;

 c) după modul de conservare:

 - sterilizate;

 - nesterilizate (cu adaos sau fără adaos de conservanţi);

 - congelate;

 d) după conţinutul de zahăr:

 - umpluturi (cu conţinutul de zahăr min. 60%);

 - umpluturi cu valoare energetică redusă: (cu conţinutul de zahăr 30%; 

cu conţinutul de zahăr 40%; cu conţinutul de zahăr 50%).
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Rezultate obţinute

1. În baza aplicării planificării matematice a experimentului au fost elaborate 
rețetele umpluturilor de fructe, pomuşoare şi legume cu proprietăţi 
termostabile într-un diapazon larg de substanţe uscate solubile (de la 30 până 
la 70 °Brix). În calitate de complexe de stabilizare au fost utilizate 
amestecuri de inulină şi pectină.

2. Tehnologia de fabricare a umpluturilor de fructe şi legume termostabile cu 
proprietăţi prebiotice a fost brevetată şi aprobată în condiţii industriale la 
întreprinderea de panificaţie SRL "Odius".

3. Tehnologia elaborată este brevetată (5 brevete de invenţie) şi poate fi 
implementată la orice întreprindere de prelucrare a fructelor şi legumelor din 
Republica Moldova. 



Analiza rezultatelor obţinute permite 

de face următoarele concluzii:

 S-a elaborat Proiectul SM “Umpluturi de fructe, pomuşoare și legume 

pentru produsele de panificaţie şi cofetărie. Condiţii tehnice”;

 S-a elaborarat Nota de fundatentare a Proiectului SM “Umpluturi de fructe, 

pomuşoare și legume pentru produsele de panificaţie şi cofetărie. Condiţii 

tehnice”;

 S-a întocmit Sinteza propunerilor Membrilor Comitetului Tehnic nr.50 

pentru includerea Proiectului Standardului „ Umpluturi de fructe, 

pomușoare și legume pentru produsele de panificație și cofetărie. Condiții 

tehnice” în Planul de standardizare a Institutului Național de Standardizare 

al Republicii Moldova;

 S-a elaborat Modificarea la RT “Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte 

produse similare”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 216 din 

27.02.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 49-50 din 

11.03.2008) în ceia ce priveşte Cerințele pentru produsul nou – umpluturi de 

fructe, pomuşoare și legume.

www.themegallery.com



Lista publicaţiilor ştiinţifice în 

anul 2018

Articole din alte reviste internaționale

 POPEL, S. ; CROPOTOVA J. ; PARSHAKOVA L.; DRAGANOVA E.; 

PIRGARI E.; KOLESNICHENKO A.; PUJAILO E.; ZYRYANOVA  E. 

Optimization of the composition of fillings with heat-stable properties. 

Proceeding of International Conference  Modern Technologies in the Food 

Industry -2018, 18-20 octombrie, Chisinau (Republic of Moldova), pp. 165-

170 
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Premii la tema elaborată, 

Inventica 2018, Iași, Romaia

 Brevetul de invenție „Metoda 

de apreciere a termostabilității 

umpluturii petru produse de 

panificație și cofetărie”, 

autorii: Cropotova Janna, Popel 

Svetlana, Parşacova Lidia a 

fost apreciat cu  Diplomă și  

Medalie de aur la expoziţia 

„XXII-th Internaţional Salon of 

Research, Inovation and 

Tehnollogical Transfer  

Inventica 2018, Iași, Romaia, 

27-29 June 2018.
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Premii la tema elaborată, 

Inventica 2018, Iași, Romaia

 Brevetul de invenție „Procedeu 

de obținere a umpluturii pentru 

produse de panificație și 

cofetărie cu termostabilitate 

prestabilită”, autorii: Cropotova 

Janna, Popel Svetlana a fost 

apreciat cu  Diploma și  medalie 

de aur la expoziţia „XXII-th 

Internaţional Salon of Research, 

Inovation and Tehnollogical 

Transfer  Inventica 2018, Iași, 

Romaia, 27-29 June 2018.
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Contract cu agent economic

Contract cu agentul 

economic Nr.08/14-03-

2018 cu „ACVALOR-

SVS” S.R.L. privind 

determinarea 

termostabilității a 

umpluturilor. 

www.themegallery.com
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Contract cu agent economic
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