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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs  

Argumentarea științifică și examinarea problemelor tehnologice privind fabricarea 

produselor alimentare cu utilizarea materiilor prime și celor secundare agroalimentare. 

2. Obiectivele etapei anuale  

1. Crearea sortimentului de ingrediente cu conținut sporit de componente biologic active și 

aromatizante naturale și utilizarea în industria alimentară. 

2. Dezvoltarea tehnologiilor şi a sortimentului modern de produse alimentare de tip snack-

uri (din pomuşoare, fructe, legume, leguminoase), bazate pe principiile alimentației sănătoase. 

3. Evaluarea merceologică și tehnologică a fructelor, pomușoarelor şi produselor 

cerealiere în calitate de sursă de ingrediente funcționale în tehnologia producerii noilor tipuri 

de deserturi. 

4. Obținerea produselor extrudate combinate în baza culturilor cerealiere și materiilor 

prime secundare, bogate în fibre alimentare, componente bioactive. 

5. Asigurarea calităţii şi siguranţei brînzei maturate prin utilizarea biodiversității 

microbiane autohtone. 

6. Elaborarea metodelor spectrofotometrice UV-VIS şi de cromatografie HPLC de control 

a calităţii alimentelor. 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1. De elaborat rețetele de amestecuri de condimente și de selectat regimurile de obţinere a 

ingredientelor cu conținut sporit de componente biologic active şi aromatizante naturale. 

2. De elaborat rețetele, schemele tehnologice şi regimurile de sterilizare a produselor 

alimentare cu adaos bogate în componente biologic active şi aromatizante naturale. 

3. De produs în condiții de laborator mostre de ingrediente cu conţinut sporit de 

componente biologic active şi aromatizante naturale, precum și produse alimentare (pate, tăiței) 

cu adaos de ingrediente. 

4. De efectuat un studiu informativ analitic privind principile moderne ale alimentaţiei 

sănătoase și de elaborat recomandări privind aplicarea principiilor moderne ale alimentaţiei 

sănătoase asupra dezvoltării sortimentului modern de produse alimentare. 

5. De selectat anumiți agenţi structuranți și de efectuat cercetări experimentale asupra 

funcționalității lor în vederea aplicării în snack-urile pe bază de materie primă din fructe în 

formă de piure (suc). 

6. De colectat și de analizat datele oficiale privind starea reală a micronutrienților 

materiilor prime și produselor prelucrarii acestora, precum și rezultatele cercetărilor realizate. 

7. De selectat materiile prime bogate în componente biologic active și potrivite pentru 

producerea noilor tipuri de deserturi din fructe pe bază de cereale cu valoare nutritivă sporită. 

8. De elaborat regimurile obținerii dispersiei de cereale, de selectat extragentul condițiilor 

raționale pentru procesul de extracție şi de determinat caracteristicile calităţii dispersiilor. 

9. De elaborat elaborat rețetele noilor produse extrudate în baza materiei prime vegetale 

autohtone și materiei prime secundare cerealiere. 

10. De pregătit materia primă vegetală autohtonă și materia primă secundară pentru 

fabricarea produselor extrudate noi. 



 
 

11. De elaborat Proiectele Standardelor moldoveneşti pentru Comitetul Tehnic (CT-50) 

„Produse de prelucrare a materiei prime vegetale”: SM„Sosuri de fructe, pomuşoare şi legume. 

Specificaţii”  SM „Umpluturi de fructe, pomuşoare şi legume pentru produsele de panificaţie şi 

cofetărie. Specificaţii”; SM „Maioneze cu valoare calorică redusă, bogate în acizi graşi 

polinesaturaţi  omega-3.  Specificaţii”. 

12. De elaborat Anterpoiectul şi Proiectul Standardului  moldovenesc pentru Comitetul 

Tehnic (CT-50) „Produse de prelucrare a materiei prime vegetale”: „Instrucţiune tehnologică 

pentru produse alimentare. Structura, redactarea şi conţinutul”. 

13. De prezentat caracteristicile microflorei totale a brânzei maturate. 

14. De obținut Izolate microbiene de bacterii lactice autohtone selectate din brânză. 

15. De coordonat SM  Brânza din lapte de capra şi oaie. 

16. De elaborat indicaţiile metodice privind determinarea substanţelor biologice active: 

licopen, caroten, vitamine E şi C în produse precum tomate, ardei dulci, morcov, dovleac, 

cătină albă. 

17. De elaborat recomandările practice privind determinarea indicilor specifici de calitate la 

obţinerea produselor procesate din legume şi fructe. 



 
 

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1.Au fost elaborate 3 rețete de amestecuri de materii prime (seminţe de coriandru, boabe de 

ienibahar, cimbru, boabe de piper negru) cu conţinut sporit de componente biologic active şi 

aromatizante naturale și 3 regimuri de extracție a ingredientelor. 

2. Au fost elaborate 3 reţete şi schema tehnologică şi au fost pregătite mostre, în condiţii de 

laborator, de tăiţei cu adaos de 1,5 %; 3,0 %; 5,6 % de şrot din amestec de condimente. 

3. Au fost elaborate reţetele şi s-au pregătit mostre de pate din ficat de găină cu adaos de 

0,07% şi 0,10 %  ingrediente liposolubile din amestec de condimente. 

4. S-a aprobat regimul de sterilizare a conservelor Pate de ficat de pui cu adaos de CO2-

extract de condimente. 

5. Au fost efectuate selectarea, sistematizarea și analiza informațiilor privind principile 

moderne  ale alimentaţiei sănătoase, au fost prezentate informațiile pe aceasta temă în formă de 

sinteză și au fost elaborate Recomandări privind aplicarea principiilor moderne ale alimentaţiei 

sănătoase asupra dezvoltării sortimentului modern de produse alimentare. 

6. Au fost selectate și încercate în condiții de laborator pectine de grad înalt de esterificare de 

două tipuri și fibre alimentare din mere, în scopul de a forma structura snăcului din fructe fără 

adaos de zahăr. Au fost stabilite unele funcționalități tehnologice la aplicarea pectinelor și a 

fibrelor alimentare în prepararea snack-ului din piure din struguri apireni. 

7. Au fost efectuate analiza datelor științifico-tehnici oficiali a compoziției chimice a 

fructelor, pomușoarelor și cerealelor, au fost stabilite materiile prime cu conținut înalt a 

elementelor biologic active, cu utilizarea ulterioară la fabricarea deserturilor cu valoare nutritivă 

sporită. 

8. A fost elaborat Algoritmul de modelare a produselor alimentare cu proprietăți predefinite, 

în corespundere cu cerințele actuale a Codex Stan, documentație internațională și de stat către 

produsele alimentare. 

9.Au fost formulate Cerințele științific argumentate către compoziția ingredienților alimentari 

funcționali (fibre alimentare, vitamine, substanțe minerale, conținutul de acizi grași 

polinesaturați), și deasemenea cerințele către indicii de calitate și valoare energetică a deserturilor 

funcţionali naturali, în baza fructelor, pomușoarelor și produselor cerealiere. 

10. Au fost determinate regimurile de obținere a dispersiilor apoase și lactice de cereale și au 

fost stabiliți indicii fizico-chimici (fracția masică de substanțe uscate, pH-ul, aciditatea titrabilă, 

vâscozitatea dinamică) și indicii organoleptici a acestora. 

11. Au fost elaborate Proiectele Standardelor moldoveneşti:SM 334:202X „Sosuri de fructe, 

pomuşoare şi legume. Specificaţii”, SM 332:202X  „Maioneze cu valoare calorică redusă, bogate 

în acizi graşi polinesaturaţi  omega-3. Specificaţii”; SM 333:202X „Umpluturi de fructe, 

pomuşoare şi legume pentru produsele de panificaţie şi cofetărie. Specificaţii”; SM 336:202X  

„Produse alimentare. Instrucţiune tehnologică. Cerințe generale privind prezentarea, structura şi 

conţinutul”. 

12. Au fost elaborate rețetele prealabile a produselor alimentare extrudate în baza tărîțelor. 

13. Au fost fabricate în condiții industriale lotul experimental de produse extrudate în baza 

materiei prime vegetale autohtone și materiei prime secundare cerealiere. 

    14. . A fost studiată diversitatea microbiană a brânzei artizanale autohtone.  



 
 

15. A fost aprobat Standardul Moldovenesc SM 331:2020 „Brânză din lapte de capră şi de oaie. 

Specificații” prin Hotărârea ISM nr. 159 din 10.09.2020. 

16. Au fost studiate, modificate şi adapte în practica de laborator 4 metode instrumentale. 

5. Rezultatele obținute  

În cadrul cercetărilor efectuate în anul 2020, au fost obținute următoarele rezultate: 

- Rețete de amestecuri de materii prime cu conţinut sporit de componente biologic active şi 

aromatizante naturale pentru fabricarea ingredientelor. 

- Regimuri obtimale de obţinere a ingredientelor cu conținut sporit de componente biologic 

active şi aromatizante naturale. 

- Mostre de ingrediente cu conţinut sporit de componente biologic active şi aromatizante 

naturale. 

- Un lot experimental de produse alimentare cu adaos de ingrediente bogate în componente 

biologic active şi aromatizante naturale (pate, tăiţei), fabricat în condiţii de laborator. 

- Recomandări practice privind aplicarea principiilor moderne ale alimentaţiei sănătoase 

asupra dezvoltării sortimentului modern de produse alimentare. 

- Încercări de laborator a 2 agenți structuranți: pectină, fibre alimentare. 

- Algoritmul de modelare a produselor alimentare cu proprietăți predefinite. 

- Compoziția ingredientelor alimentare funcționale (fibre alimentare, vitamine, substanțe 

minerale, conținutul de acizi grași polinesaturați); către indicii de calitate și valoarea 

energetică a deserturilor naturali de fructe-pomușoare. 

- Proiect SM 332:202X  „Maioneze cu valoare calorică redusă, bogate în acizi graşi 

polinesaturaţi  omega-3. Specificaţii”. 

- Proiect SM 333:202X „Umpluturi de fructe, pomuşoare şi legume pentru produsele de 

panificaţie şi cofetărie. Specificaţii”. 

- Proiect SM 336:202X  „Produse alimentare. Instrucţiune tehnologică. Cerințe generale 

privind prezentarea, structura şi conţinutul”. 

- Regimuri de pregătire a materiei prime vegetale autohtone și materiei prime secundare 

pentru fabricarea produselor extrudate noi. 

- Rețetele  produselor extrudate în baza materiei prime vegetale autohtone și materiei prime 

secundare. 

- Proiect SM 334:202X  „Sosuri de fructe, pomuşoare şi legume.Specificaţii”. 

- Două tulpini autohtone de bacterii lactice cu proprietăţi biotehnologice valoroase - 

Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetilactis şi Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus. Tulpinile selectate sunt în curs de depozitare în Colecția Națională de 

Microorganisme Nepatogene. 

- Standardul Moldovenesc SM 331:2020 „Brânză din lapte de capră şi de oaie. Specificații” ( 

aprobat prin Hotărârea ISM nr. 159 din 10.09.2020). 

- Metoda de determinare a conținutului de alfa-tocoferol. 

- Metoda de determinare a conținutului de caroteni exprimat prin beta-caroten. 

- Metoda de determinare a conținutului de licopen  

- Metoda de determinare a conținutului de acid ascorbic (vitamina C). 



 
 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații. 

Articole în reviste naţionale, Categoria B: 

1. ŞLEAGUN, G.; PAVLINCIUC, M. Studiu asupra diversităţii snacks-urilor pe bază de fructe şi 

dezvoltarea acestui sector în lume şi în Republica Moldova. Intellectus, 2019, Numărul 3-4, p.77-

85. ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496. 

 

Articole în reviste naţionale, Categoria C: 

1. COJUCARI, L.; IUŞAN, L.; VÎCEROVA, L.; GORDEEVA, V. Sosuri din fructe, legume şi 

pomuşoare cu valoare nutritivă şi biologică sporită. Agricultura Moldovei, 2020, nr. 12. 

2. IUȘAN, L.; TERENTIEV, G.; GORDEEVA, V.; MIGALATIEV, O.; COJUCARI, L. 

Perfecționarea rețetelor amestecurilor extrudate din soriz cu utilizarea germenilor de grîu. 

Agricultura Moldovei, 2020, nr. 12. 

 

Articole în culegeri (naţionale / internaţionale) 

1. DRAGANOVA, E.; POPEL, S.; PÎRGARI, E.; PARŞACOVA, L.; CROPOTOVA J.; 

COLESNICENCO, A.; ZÎREANOVA, E.; VÎCEROVA, L.; PUJAILO, E. Produse de 

panificaţie pentru alimentaţie sănătoasă. Realizări recente în horticultură, oenologie și 

tehnologii alimentare. Chișinău 2020, p.360-364. 

2. IUȘAN, L.; TERENTIEVA, G.; COJUCARI, L. Aspecte științifice și practice privind utilizarea 

extrudatelor culturilor cerealiere în tehnologia obținerii produselor alimentare profilactic-

curative. Realizări recente în horticultură, oenologie și tehnologii alimentare. Chișinău 2020, 

p.348-353. 

3. LINDA, L.; ODOBESCU, L.; IUȘAN, L.; SARANDI, T.; GORDEEVA, V.; PARŞACOVA, L. 

Sosuri pentru o alimentaţie sănătoasă, cu valoare nutritivă şi biologică sporită, din materii 

prime cultivate în Republica Moldova. Realizări recente în horticultură, oenologie și tehnologii 

alimentare. Chișinău 2020, p.372-377. 

4. MIGALATIEV, O.; CARELINA, M.; IUȘAN, L.; CARAGIA, V. Utilizarea CO2-şrotului din 

deşeuri de tomate la fabricarea pâinii din făină de grâu de calitate superioară. Realizări recente 

în horticultură, oenologie și tehnologii alimentare. Chișinău 2020, p.354-359. 

5. PARŞACOVA, L.; POPEL, S.; DRAGANOVA, E.; PÎRGARI, E.; COLESNICENCO, A.; 

ZÎREANOVA, E.; VÎCEROVA, L.; PUJAILO, E. Elaborarea tehnologiilor maionezelor cu 

valoare calorică redusă bogate în acizi graşi omega-3. Realizări recente în horticultură, 

oenologie și tehnologii alimentare. Chișinău 2020, p.378-383. 

6. PAVLINCIUC, M.; ŞLEAGUN, G.; IUŞAN, L.; POPA, M.; CUPCEA, T. Compararea diferitor 

regimuri de uscare a perelor deshidratate prin osmoză, utilizând convecţia şi radiaţia infraroşie. 

Realizări recente în horticultură, oenologie și tehnologii alimentare. Chișinău 2020, p.437-442. 

7. POPEL, S.; CROPOTOVA, J.; PARȘACOVA, L.; COLESNICENCO, A.; PÎRGARI, E.; 

DRAGANOVA, E.; ZÎREANOVA E.; PUJAILO E. Tehnologia de fabricare a umpluturilor 

termostabile în baza sistemelor de stabilizare. Realizări recente în horticultură, oenologie și 

tehnologii alimentare. Chișinău 2020, p.365-371. 

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_numar_revista/33/4200


 
 

8. ŞLEAGUN, G.; IUȘAN, L.; POPA, M.; PAVLINCIUC, M.; CUPCEA, T. Activitatea apei în 

fructele uscate. Influenţa diferitor factori. Realizări recente în horticultură, oenologie și 

tehnologii alimentare. Chișinău 2020, p.430-436. 

9. ПОПЕЛЬ С.С.; ЕПИФАНОВ П.В. Влияние технологических параметров на качество 

яблочного сока-полуфабриката (ЧАСТЬ 1). Realizări recente în horticultură, oenologie și 

tehnologii alimentare. Chișinău 2020, p.422-429. 

 

Articole în Cataloage la saloane de invenţii  

1. MIGALATIEV, O.; CARELINA, M.; CARAGIA ,V.; DRAGANOVA, E.; GORDEEVA, V., 

487. Process for producing bread with addition of CO2-tomato waste meal, MD 1298 Z 2019.08.31, 

The 24th International Exhibition Of Inventions Inventica 2020, “Gheorghe Asachi” Technical 

University Iasi, România, Ed.: Performantica, July 29-31, 2020, p. 493, ISSN:1844-7880.  

2. MIGALATIEV, O.; CARELINA, M.; CARAGIA, V.; GORDEEVA, V., 488. Process for 

producing vegetable marrow paste with addition of tomato waste CO2-extract and/or CO2-meal, MD 

1356 Z 2020.03.31, The 24th International Exhibition Of Inventions Inventica 2020, “Gheorghe 

Asachi” Technical University Iasi, România, Ed.: Performantica, July 29-31, 2020, p. 494, 

ISSN:1844-7880.  

3. MIGALATIEV, O.; CARELINA, M.; CARAGIA, V.; GORDEEVA, V.; VÎCEROVA, L. 489. 

Composition of pretzels with addition of tomato waste meal, MD 1384 Z 2020.06.30, The 24th 

International Exhibition Of Inventions Inventica 2020, “Gheorghe Asachi” Technical University Iasi, 

România, Ed.: Performantica, July 29-31, 2020, p. 495, ISSN:1844-7880. 

 

7. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de prezentări (comunicări, postere,  

teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice. 

Postere în Cataloage la saloane de invenţii  

1. MIGALATIEV, O.; CARELINA, M.; CARAGIA, V.; DRAGANOVA, E.; GORDEEVA, V. 

Process for producing bread with addition of CO2-tomato waste meal, Volume of posters The 24th 

International Exhibition Of Inventions Inventica 2020, “Gheorghe Asachi” Technical University Iasi, 

România, Ed.: Performantica, July 29-31, 2020, p. 569. 

2. MIGALATIEV, O.; CARELINA, M.; CARAGIA, V.; GORDEEVA, V. Process for producing 

vegetable marrow paste with addition of tomato waste CO2-extract and/or CO2-meal, Volume of 

posters The 24th International Exhibition Of Inventions Inventica 2020, “Gheorghe Asachi” 

Technical University Iasi, România, Ed.: Performantica, July 29-31, 2020, p. 570. 

3. MIGALATIEV, O.; CARELINA, M.; CARAGIA, V.; GORDEEVA, V., VÎCEROVA, L. 

Composition of pretzels with addition of tomato waste meal, MD 1384 Z 2020.06.30, Volume of 

posters The 24th International Exhibition Of Inventions Inventica 2020, “Gheorghe Asachi” 

Technical University Iasi, România, Ed.: Performantica, July 29-31, 2020, p. 571. 

 

8. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală. 

Brevete de invenţie: 

1. CARTAŞEV, A.; MIGALATIEV, O.; BOGDAN, N.; POPOVICI C.; GOLUBI, R.; GRUMEZA, 

I.; CARAGIA V.; COEV, Gh. Iaurt din lapte de capră cu proprietăți funcționale. Brevet de invenție 



 
 

de scurtă durată (acordat), MD 1424 Y, 2020.03.31. IP IȘPHTA. Nr. depozit 1835, Data depozit 

2018.10.25. Publicat 31.03.2020. În: BOPI 2020, nr. 3, p. 53. 

2. CARTAȘEV, A.; MIGALATIEV, O.; BOGDAN, N.; POPOVICI, C.; GOLUBI, R.; GRUMEZA, 

I; CARAGIA, V.; COEV, G. Procedeu de obținere a iaurtului funcțional din lapte de capră. 

Hotărâre de acordare a brevetului de invenție de scurtă durată Nr. 9466. 2020-01-13. 

3. MIGALATIEV, O.; CARELINA, M.; CARAGIA, V.; GORDEEVA, V.; VÎCEROVA, L. 

Compoziţii de covrigei uscaţi cu adaos de CO2-şrot din deşeuri de tomate. Brevet de invenție de 

scurtă durată (eliberat), MD 1384 Z, 2020.06.30. IP IȘPHTA. Nr. de depozit: s 2018 0050. Data 

depozit 2018.05.21. Publicat  30.11.2019. În: BOPI 2019, nr. 11, p. 49. 

4. MIGALATIEV, O.; CARELINA, M.; CARAGIA, V.; GORDEEVA, V. Procedeu de producere a 

tocanei de dovlecei cu adaos de CO2-extract şi/sau CO2-şrot din deşeuri de tomate. Brevet de 

invenție de scurtă durată (eliberat), MD 1356 Z, 2020.03.31. IP IȘPHTA. Nr. depozit: s 2018 0048. 

Data depozit 2018.05.21. Publicat  31.08.2019. În: BOPI 2019, nr. 8, p. 45. 

5. POPEL, S.; DRAGANOVA, E.; PÎRGARI, E.; PUJAILO, E.; CROPOTOVA, J.; PARŞACOVA, 

L.; COLESNICENCO, A.; ZÎREANOVA, E.; MD 1400 Y 2019.12.31. Băutură nealcoolică 

funcţională pe bază de fructe sau pomuşoare. 2020.07.31. 

6. ŞLEAGUN, G.; CUPCEA, T.; POPA, M.; PAVLINCIUC, M. Procedeu de obținere a unui snack 

din fructe sămânțoase. HOTĂRÂRE nr.9633 din 2020.10.21 privind Acordarea brevetului de 

invenţie. Nr. depozit s 2019 0100. Data depozit 17-09-2019. 

 

9. Materializarea rezultatelor obținute  

1. În condiții de laborator au fost obținute produse alimentare noi (mostre de laborator): pate din 

ficat de pui și tăiței cu adaos de ingrediente bogate în componente biologic active şi aromatizante 

naturale: extracte liposolubile și șrot din amestec de condimente. 

2. În condiții de laborator au fost elaborate regimuri de sterilizare ai mostrelor de produse 

alimentare cu adaos de ingrediente bogate în componente biologic active şi aromatizante naturale. 

3. În condiții industriale au fost fabricate mostre de produse extrudate în baza materiei prime 

vegetale autohtone și materiei prime secundare cerealiere. 

 

10. Dificultățile în realizarea proiectului  

La realizarea proiectului au fost întâmpinate dificultăți financiare, din cauza nefinanțării 

proiectului de către ANCD. Ca urmare a nesusținerii financiare s-a făcut simțită apariția problemei 

legate de resursele umane, o parte importantă din cercetători concediindu-se. 

 

11. Concluzii. 

 Au fost elaborate rețete, scheme tehnologice, regimuri de extracție și de sterilizare a produselor 

alimentare noi: pate din ficat de pui și tăiței cu adaos de ingrediente bogate în componente 

biologic active şi aromatizante naturale, și anume extracte liposolubile și șrot din amestec de 

condimente: coriandru, ienibahar, cimbru şi piper negru. 

Au fost elaborate Recomandări privind aplicarea principiilor moderne ale alimentaţiei sănătoase 

asupra dezvoltării sortimentului modern de produse alimentare. 



 
 

Au fost demonstrate prin experimente formarea structurii piureului de struguri prin utilizarea 

pectinei de două tipuri și fibre alimentare. 

Au fost formulate Cerințele științific argumentate către compoziția ingredienților alimentari 

funcționali, și, deasemenea, către indicii de calitate și valoare energetică a deserturilor 

funcţionale naturale, în baza fructelor, pomușoarelor și cerealelor. 

A fost cercetată posibilitatea producerii dispersiei apoase și lactice de cereale prin extragerea cu 

apă și lapte. 

A fost elaborat și implimentat tehnologia de fabricare a produselor extrudate în baza materiei 

prime vegetale autohtone și materiei prime secundare cerealiere. 

A fost selectat și depozitat 2 tulpini autohtone de bacteria lactice cu proprietăți biotehnologic 

valoroase pentru fabricarea brînzei. A fost aprobat SM 331:2020 ”Brînză din lapte de capră și de 

oaie. Specificații”. 

Au fost elaborate și aprobate metode spectrofotometrice de determinare a compușilor cu 

activitate antioxidantă în legume, fructe, uleiuri: vitamina C, licopen, betacaroten. 

  

Conclusions: 

Recipes, technological schemes, extraction and sterilization regimes of new food products were 

developed: pate from chicken liver and noodles with the addition of rich biologically active and 

natural flavoring ingredients, which are fat-soluble extracts and cake from the spice mixture: 

coriander, allspice, summer savory and black pepper. . 

Recommendations of the current healthy nutrition principles application for modern assortment 

development of food products were elaborated. 

The influence of fibers and two types of pectin on the grape puree structure formation has been 

experimentally demonstrated. 

Scientifically proven requirements for recipes, quality indices and energy value of functional 

desserts based on fruits, berries and cereals were formulated. 

The production possibility of aqueous and lactic emulsion based on cereals was investigated. 

The technology for manufacturing extruded products from autochthonous raw vegetable 

material and secondary cereal material were developed and implemented. 

Two autochthonous strains of lactic acid bacteria characterized with valuable biotechnological 

properties for the matured cheese manufacture were selected and stored. The Moldovan 

Standard SM 331:2020 Goat's and sheep's milk cheese. Specifications was developed and 

approved. 

Spectrophotometric methods for determination of antioxidant activity compounds (vitamin E, 

lycopene, beta-carotene, vitamin C) in vegetables, fruits, oils have been developed and 

approved. 

 

Conducătorul de proiect     _Iușan Larisa_________ 
 
Data: _________________  
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Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finanțare 

Proiectul Instituțional finanțat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Crearea tehnologiilor de procesare a materiei prime agroalimentare de origine vegetală şi 

animală pentru obținerea produselor alimentare de generație nouă  

Cheltuieli, mii lei 

Denumirea 
Cod Anul de gestiune 

Eco 
(k6) 

Aprobat 
Modificat 

+/- 
Precizat Executat Sold 

Remunerarea muncii angajaților conform 
statelor 

211180   1741.9 1451.6 290.3 

Contribuții de asigurări sociale de stat 
obligatorii 

212100   400.6 333.8 66.8 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta 
medicală achitate de angajator și angajați 
pe teritoriul țarii 

212210   78.4 65.3 13.1 

Procurarea materialelor in scopuri 
stiintifice si didactice 

335110   20.0 5.9 14.1 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc 
și rechizitelor de birou 

336110   7.5 2.5 5.0 

Procurarea materialelor de constructie 337110   15.0 3.9 11.1 
Procurarea altor materiale 339110   5.0 3.6 1.7 
Total    2268.4 1866.6 401.9 

 

  
Conducătorul organizației ___________/ Dadu Constantin  
 
Contabil șef                         __________/ Panfilov Andrei 
 
Conducătorul de proiect       __________/ ___Iușan Larisa 
  
 
Data: _________________  
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Componența echipei proiectului 

Proiectul Instituțional finanțat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Crearea tehnologiilor de procesare a materiei prime agroalimentare de origine vegetală şi 

animală pentru obținerea produselor alimentare de generație nouă  

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume 
(conform contractului de 

finanțare) 
 

Anul 
nașterii 

Titlul 
științific 

Norma de muncă 
conform 

contractului 

Data 
angajării 

Data 
eliberării 

1 Iuşan Larisa 1976 Dr în şt. teh. 1 03.01.2020 - 
2 Caragia Vavil 1942 Dr în şt. teh. 0,25 03.01.2020 30.09.2020 

3 Şleagun Galina 1949 Dr în şt. teh. 0,25 03.01.2020 - 

4 Popel Svetlana 1953 Dr în şt. teh. 0,25 03.01.2020 - 

5 Terentieva Galina 1958  0,5 03.01.2020 - 

6 Carelina Marina 1963  0,5 03.01.2020 - 

7 Vîcerova Larisa 1959  0,25 03.01.2020 - 

8 Gordeeva Valentina 1955  0,25 03.01.2020 - 

9 Pavlinciuc Marcela 1987  0,5 03.01.2020 31.07.2020 

10 Sarandi  Tatiana 1961  0,25 03.01.2020 31.07.2020 

11 Popa Maria 1966  0,5 03.01.2020 - 

12 Parşacova Lidia 1945  0,25 03.01.2020 - 

13 Pîrgari Elena 1962  0,25 03.01.2020 - 

14 Draganova Elena 1956  0,25 03.01.2020 - 

15 Colesnicenco Alexandra 1944  0,25 03.01.2020 - 

16 Zîreanova Elena 1985  1 03.01.2020 - 

17 Migalatiev Olga 1987  1 03.01.2020 - 

18 Cojucari Ludmila 1990  1 03.01.2020 - 

19 Cartaşev Anatolie 1984 Dr. în şt. bio. 1 03.01.2020 - 

20 Coev Ghenadie 1940 Dr. în şt. bio. 0,25 03.01.2020 - 

21 Necrîlova Liudmila 1958  0,25 03.01.2020 - 

22 Barbaroş Maria 1987   Concediu de 
maternitate 

Concediu de 
maternitate 

23 Bogdan Nina 1991  1 03.01.2020 - 

24 Bors Alexandra 1996  1 03.01.2020 23.08.2020 

25 Golubi Roman 1985 Dr în şt. teh. 1 03.01.2020 - 
26 Iorga Eugen 1944 Dr în chim. 0,25 03.01.2020 - 



 
 

27 Fiodorov Stanislav 1957  0,5 03.01.2020 - 
28 Crucirescu Diana 1979  1 03.01.2020 - 
29 Arnaut Svetlana 1961  0,5 03.01.2020 - 
30 Voitco Elena 1966  0,5 03.01.2020 - 
31 Rabotnicova Liudmila 1961  0,5 03.01.2020 - 

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de finanțare 25,8% 

 
 
 
 
 
 
Conducătorul organizației ___________/ Dadu Constantin  
 
Contabil șef                         __________/ Panfilov Andrei 
 
Conducătorul de proiect       __________/ ___Iușan Larisa 
  
 
Data: _________________  
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