
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: 262 mii lei

Conducător ştiinţific al etapei  Dr. în tehnică Galina Şleagun



Conţinutul etapei

Perfecţionarea tehnologiilor de procesare a 

fructelor specifice R. Moldova în vederea obţinerii 

produselor conservate conform normelor UE

Elaborarea  tehnologiei  de producere a sucurilor 

proaspăt stoarse congelate

Reglamentarea finală şi prezentarea pentru 

aprobare a standardelor şi documentelor 

normative



Rezultatele obţinute:

 A fost propus un procedeu pentru 
prognozarea timpului de rehidratare realizat 
în formă de indicaţii metodice privind 
determinarea timpului de rehidratare a 
vişinelor şi cireşelor  uscate în funcţie de 
caracteristica materialului, temperatura 
rehidratării şi umiditatea produsului final.

 S-a determinat efectul  temperaturii de 
uscare asupra modificărilor  calităţii în timpul 
uscării şi depozitării ulterioare a vişinelor fără 
sîmburi.



 A fost elaborată

Instrucţiunea Tehnologică

Pentru producerea vişinelor

şi a cireşelor uscate

IT 273:2012 

aprobată în calitate de

instrucţiune de ramură



 S-a determinat două procedee de conservare a  

fructelor proaspete: 1) în soluţie cu pH scăzut; 

2) cu utilizarea procesului de osmodeshidratare



 S-au evaluat calitativ  sucurile stoarse direct, 

obţinute în condiţii de laborator şi industrial, s-au 

determinat modificările la sucurile congelate în 

timpul depozitării lor şi s-au stabilit  schemele 

tehnologice de aparataj la fabricarea sucurilor 

de stoarcere directă congelate.



Sucul nelimpezit din mere
Plasarea fructelor proaspete  la 

linia tehnologică. 
Mecanism de basculare pentru containere 

  

 

  

Sortare 
Transportor cu bandă sau cu role 

  

 
 

 

  

Spălare 
Maşina de spălat cu tambur şi curent de apă 

vîrtej sau 

Maşina de spălat cu transportor cu role, vas 

de scufundare, suflunta barbotare şi jet stropitor 

  

 

 

  

Încărcare 
Elevator cu lanţ şi cupe 

  

 

 

  

 

Zdrobire 
Zdrobitor de tip răzătoare sau cu cuţite 

 

  

   

 

Presare 
Prese hidraulice de balonat sau prese 

hidraulice orizontale cu coş, sau prese pneumatice 

cu una/două benzi 
 

 Colectarea 

tescovinei 

 

 

  

Filtrare prealabilă 
Filtru mecanic pentru îndepărtarea 

particulelor grosiere: filtru tubular cu site cu 

orificii înguste, filtru de cită ci perie, separator de 

impurităţi grosiere 

  

 

 

 

  

Colectarea sucului 
Rezervor de colectare 

 

 Decantarea  

precipitatului 

 

Încălzirea sucului 
(încălzire intermitentă ?i răcire) 

Pasteurizator tubular sau cu plăci, 

sau spirală şi răcitor  

  

 
 

  

Separarea precipitatului 
Separator centrifugal cu discuri 

 Înlăturarea 

Precipitatului 

 

 

  

 
Imbutelierea sucului 

Masină de ambalat pentru 

ambalarea produselor lichide în pachete  

laminate "Doy Pack" 

 

Pachete   

"Doy Pack" 

   

 
Congelare a sucului ambalat 
Aparate de congelare cu functionare 

discontinuă sau continuă 

  

 

 

  

 
 

Ambalare în tară de 
transport 

 

Tară de 

transport 

   

 
 

Transferul produsului la 
depozitare 

  

   

 
 

Depozitare 
Cameră pentru depozitarea 

produselor în formă congelate 

  

 



În cadrul lucrărilor de 

standardizare:

 Au fost pregătite pentru aprobare, aprobate 

şi implementate 6 standarte naţionale şi un 

standard interstatal.                               

Efectul economic condiţional   1,12 mln lei

 S-au elaborat două proiecte de standarde

interstatale care sînt

puse în discuţie

publică.



Diversificarea sortimentului produselor din 

fructe cu valoarea adăugată mai înaltă 

Ameliorarea exportului fructelor uscate

 Reducerea  consumului specific de materie 

primă  la 10 % min.

 Îmbunătăţirea calităţii, asigurarea stabilă a 

inofensivităţii şi calităţii

 Conformitate cu cerinţele ţărilor importatoare 

de est şi de west.

Beneficiile preconizate de la 

implementarea rezultatelor obţinute:
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