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Păstrarea calității prescrise trebuie asigurată pe întreg parcursul mărfurilor alimentare, de 
la producător la consumator, prin măsuri speciale în ceea ce privește ambalarea, manipu-
larea, transportul, depozitarea, expunerea în vederea vânzării etc.

În cazul produselor alimentare și vegetale exigențele față de ambalaje, precum și față 
de condițiile în care se efectuează ambalarea sunt cu mult mai sporite comparativ cu 
cele impuse pentru produsele industriale. Atât ambalajele, cât și condițiile igienice din 
timpul operației de ambalare, dacă sunt asigurate necorespunzător, pot constitui factori 
de contaminare a mărfurilor. Practica a demonstrat că alimentele ambalate direct de pro-
ducător și vândute ca atare prezintă un risc mai mic de contaminare cu microorganisme 
comparativ cu mărfurile alimentare ambalate sau reambalate în momentul vânzării către 
consumator. Specialiștii în domeniu spun, că modul în care este prezentat produsul poate 
contribui în proporție de 20% la succesul acestuia.

Pentru păstrarea salubrității produselor vegetale, este necesară respectarea următoarelor 
condiții igienico-sanitare:

• folosirea ambalajelor confecționate din materiale rezistente la acțiunea microorga-
nismelor și care să permită spălarea și dezinfectarea lor (în cazul celor reutilizabile);

• depozitarea ambalajelor în condiții severe de curățenie;
• la alegerea ambalajelor se ține cont de compatibilitatea cu caracteristicile produsului.

Spre exemplu, ambalajele din lemn au o rezistență scăzută la acțiunea microorganisme-
lor și se curăță greu, motiv pentru care domeniul lor de utilizare se reduce din ce în ce mai 
mult, mai ales în sectoarele care prelucrează produse ușor alterabile.

Fiind un rezultat al modernizării vieții umane, ambalajele au devenit o parte a deșeurilor co-
tidiene, care de cele mai dese ori se aruncă la gunoi. De aceea, colectarea separată și valorifi -
carea deșeurilor de ambalaje este o practică și un business profi tabil utilizat în toată lumea. 
O bună parte din aceste deșeuri pot fi  reciclate (hârtie, lemn, sticlă, plastic, aluminiu, oțel).  

Foodservice Packaging Institute (FPI) în raportul său din 2015, face referințe la tendințele 
întregului lanț valoric în ambalarea produselor agroalimentare și anume: concentrarea 
pe tehnicile de ambalare, pe personalizare, pe diferențiere și pe grija față de mediu. Astfel, 
tendințele majore sunt:

• Ambalajele: Ambalajele ecologice rămân o tendință generală pe termen lung. În 
mod specifi c, a fost menționat ambalajul compostabil. Alte tendințe includ trece-
rea la un aspect mai natural, prin utilizarea de hârtie “Kraft” peste hârtia înălbită, 
pentru a promova ideea, că “maro este noul verde”. Pe de altă parte, o altă tendință 
include o creștere a posibilității de a promova brandul pe ambalaj.

• Materii prime: Tehnologia “verde” este evidentă și în privința materiilor prime, 
evidențiindu-se diferite rășini. Materiile prime ”verzi” asigură avantaje reale, în ra-
port cu mediul.

Generalităţi
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• Mașini: Mașinile utilizate pentru fabricarea ambalajelor își vor accentua automati-
zarea pentru a funcționa mai repede, mai efi cient și cu costuri mai mici.

• Distribuție: Consolidarea afacerilor rămâne o tendință majoră în domeniul 
distribuției produselor agroalimentare, raționalizarea și concurența crescând în 
zona distribuitorilor mici și mijlocii.

• Operațiuni:  Într-un efort continuu de a ieși în evidență și de a se diferenția de com-
petitori, operatorii aleg din ce în ce mai mult produse alimentare personalizate, 
precum și ambalaje asociate acestora. Produsele tip ”buy and run” reprezintă o altă 
tendință majoră.

Conform clasifi catorului internațional al standardelor ele sunt clasifi cate pe domenii, gru-
pe și subgrupe. O grupă din standardele în vigoare în Republica Moldova se referă la ”Am-
balaje și distribuirea mărfurilor” (Catalogul standardelor naționale 2014). 

Ambalaj – orice obiect, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura 
acestuia, destinat reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei și prezentării produselor, de 
la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. 
Obiectul nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj. 
Componentele ambalajelor și elementele auxiliare integrate în ambalaj sunt considerate 
ca parte din ambalajul în care sunt integrate.

Ambalarea – reprezintă operaţiunea de introducere a legumelor și fructelor nearanjate 
sau aranjate în ambalaje, după o anumită metodă. Rolul ambalării constă în menţinerea 
integrităţii și calităţii legumelor și fructelor pe durata transportului, manipulării, păstrării 
și o prezentare cât mai estetică în momentul desfacerii. 

Ambalaj primar – ambalaj de vânzare – ambalaj conceput 
și realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare, 
pentru utilizatorul fi nal sau pentru consumator în punctul 
de achiziţie. 

Ambalaj secundar – sau am-
balaj grupat– supraambalaj 
– ambalaj conceput pentru 
a constitui la punctul de 
achiziţie o grupare a unui 
număr de unităţi de vânza-
re, indiferent dacă acesta 
este vândut ca atare către 
utilizator sau consumatorul 
fi nal ori dacă servește nu-

mai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare. 
Acesta poate fi  separat de produs fără a afecta caracteristi-
cile produsului. 

Ambalaj terțiar – sau ambalaj de transport – ambalaj con-
ceput pentru a ușura manipularea și transportul unui nu-
măr de unităţi de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul 
prevenirii deteriorării în timpul manipulării sau al transpor-

Figura 1. Ambalaj primar

Figura 2. Ambalaj secundar

Figura 3. Ambalaj terțiar
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tului. Ambalajul pentru transport nu include containerele 
rutiere, feroviare, navale sau aeriene.  

Cutie – ambalaj rigid, de formă geometrică regulată, cu vo-
lumul interior mai mic de 10 dm3, prevăzut cu sistem de 
închidere, confecţionat din lemn, materiale lemnoase, car-
ton, metal (tablă) sau materiale plastice. Pot fi  demontabi-
le, pliabile sau fi xe. 

Ladă (navetă) – ambalaj ri-
gid, de formă paralelipipe-
dică, cu volumul interior mai 
mare de 10 dm3, confecţionat din lemn, materiale lemnoa-
se, carton, materiale metalice sau plastice, alcătuit din fund 
și pereţi, cu sau fără capac sau alte sisteme de închidere ce 
servește de cele mai dese ori la transportul unor produse 
alimentare. 

 

Suport cu alveole – ambalaj deschis, de formă geometrică 
regulată, cu fund prevăzut cu alveolă pentru bucăți indivi-
duale de produs, de înălțime mică, obținut de obicei din 
material plastic sau complexe.  

Paletă – ambalaj, care asigu-
ra manipularea mai ușoara 
a mărfurilor cu ajutorul mij-
loacelor mecanice la încăr-
carea, descărcarea sau de-
pozitarea acestora.  

La nivel internațional există un sistem de marcare și identifi care pentru ambalaje. Ur-
mătoarele abrevieri sunt utilizate pentru tipul de material din care sunt confecționate 
ambalajele destinate producției agricole:

• HDPE – polietilena de înaltă densitate.
• PP – polipropilena.
• Foioase tari – fag, ulm, carpen.
• Foioase moi – plop, tei, anin.
• Rășinoase – molid, brad, pin. 

Figura 4. Cutie

Figura 5. Ladă

Figura 6. Suport cu alveole

Figura 7. Paletă
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Extras din sistemul de numerotare şi abrevieri pentru ambalaje:

Materialul Abrevierile Numerotarea
Pentru din mase plastice

Polietilenă tereftalată PET 1
Polietilenă de mare densitate HDPE 2
Policlorură de vinil PVC 3
Polietilenă de mică densitate LDPE 4
Polipropilenă PP 5
Polistiren PS 6

Pentru hârtie şi plăci fi brolemnoase
Carton ondulat PAP 20
Carton neondulat PAP 21
Hârtie PAP 22

Pentru materiale din lemn
Lemn FOR 50
Plută FOR 51

Cerinţele esenţiale specifi ce privind fabricarea și compoziţia ambalajului prevăd că amba-
lajul va fi  fabricat astfel încât:

• volumul și greutatea acestuia să fi e limitate la minimum necesar pentru a asigura 
nivelul cerut de siguranţă, igienă și acceptabilitate atât pentru produsul ambalat, 
cât și pentru consumator; 

• să permită reutilizarea sau valorifi carea sa, inclusiv reciclarea, și să reducă la mini-
mum impactul negativ asupra mediului; 

• să se reducă la minimum conţinutul de substanţe și materiale toxice și de alte sub-
stanţe periculoase în materialul de ambalare și în elementele sale, substanţe care 
se pot regăsi în emisiile, cenușa sau levigatul care rezultă din procesele de elimina-
re a deșeurilor de ambalaje;

• proprietăţile fi zice și caracteristicile ambalajului trebuie să permită mai multe rota-
ţii în condiţii normale de utilizare preconizate;

• ambalajul reutilizat trebuie pregătit pentru a satisface exigenţele în materie de să-
nătate și de securitate;

• ambalajul care nu mai poate fi  reutilizat trebuie să devină deșeu de ambalaj valo-
rifi cabil.

Atunci când devine deșeu de ambalaj trebuie să fi e astfel fabricat încât să permită ca:
• un anumit procent din greutatea materialelor folosite să fi e reciclat; procentul poa-

te diferi în funcţie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;
• la valorifi carea energetică să aibă o valoare calorică minimă ce să permită optimi-

zarea recuperării de energie;
• la tratarea în vederea compostării să fi e sufi cient de biodegradabil – cu o descom-

punere fi zică, chimică, termică sau biologică, astfel încât cea mai mare parte a ma-
terialului să se transforme în bioxid de carbon, biomasă și apă.
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Principalele funcţii pe care ambalajul trebuie să le îndeplinească sunt:
• de protecţie și de conservare, păstrare a integrității, cantității și calității produselor; 
• de informare și promovare a produselor ambalate precum: cantitatea, termenul de 

valabilitate, producătorul, instrucțiuni pentru utilizare, păstrare etc.);
• de manipulare, transport, depozitare și desfacere. 

Funcțiile ambalajelor
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Clasifi carea ambalajelor
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Tabelul 1. Clasifi carea și caracteristicile navetelor din plastic

Destinaţie ladă 

Dimensiuni interioare, 
mm 

Dimensiuni exterioare, 
mm Capaci-

tatea, llungi-
me lăţime înălţi-

me
lungi-

me lăţime înălţi-
me

Pentru căpșuni și zmeură 395 238 50 408 250 80 5
Pentru căpșuni, zmeură, fructe 
mici 383 250 42 392 258 53 4

Euro-standard 565 365 70 600 400 75 15

Cu capac de uz agricol 385 270 107 406 290 110 11

Pentru export de unică folosință 385 270 107 406 290 110 11

Pentru roșii, legume, fructe 375 278 109 400 300 150 11

Pentru ciuperci 480 280 127 500 300 145 17

De uz industrial și agricol 460 340 190 600 400 200 30

Pentru legume-fructe 505 325 210 530 350 215 34

Cu capac pentru fructe și legume 508 320 238 530 350 240 39

De uz agricol 475 280 210 500 300 220 28

De unică folosinţă și pentru export 387 270 170 406 290 175 18
Pentru transportarea legumelor, 
fructelor 385 270 222 406 290 235 23

De unică folosinţă sau pentru 
exportul fructelor 185 285 105 300 200 110 5

Pentru legume-fructe 470 275 222 480 310 240 29

Pentru fructe-legume 375 275 250 400 300 255 26

Mai multe detalii în Anexele nr. 1.1 și 1.2.

Tabelul 2. Clasifi carea și caracteristicile cutiilor și caserolelor din plastic

Destinaţie ladă 

Dimensiuni interioare, 
mm 

Dimensiuni exterioare, 
mm Capaci-

tatea, 
mllungi-

me lăţime înălţi-
me

lungi-
me lăţime înălţi-

me
Caserole perforate cu capac 
pentru fructe, legume 470 275 222 170 110 56 250

Pentru fructe, legume 375 275 250 175 105 135 1000

Pentru căpșuni 110 100 60 123 120 60 500

Detalii în Anexele nr. 2.1 și 2.2.

Ambalaje din materiale plastice
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Tabelul 3.1. Clasifi carea și caracteristicile lăzilor de lemn

Număr 
ladă

Tipul, 
conform 

GOST
2991

Dimensiuni interioare, 
mm 

Dimensiuni exterioare, 
mm Volumul, 

dm3 

Capacita-
tea maxi-
mală de 

încărcare, 
kg 

lungi-
me lăţime înălţi-

me
lungi-

me lăţime înălţi-
me

52 IV-1 558 380 80 575 400 95 17,0 12 

53 V-2 558 380 130 620 400 150 27,5 15 

55 V-2 558 380 266 620 400 285 56,4 36 

56 V-2 558 380 380 620 400 400 80,6 35 

73 IV-1 572 380 80 590 400 95 17,4 12 

75 V-2 572 380 266 640 400 285 57,8 35 

76 V-2 572 380 380 640 400 400 82,3 35 

77 IV-2 580 380 80 590 390 90 17,6 7 

Notă: Lăzile pot fi  fabricate cu dimensiuni, altele decât cele prezentate în tabel.

Tabelul 3.2. Utilizarea lăzilor de lemn în producția horticolă

Număr 
ladă 

Tipul conform
 GOST 2991 Uz 

52, 73, 77 IV-1, IV-2 Struguri, tomate, fructe sămânțoase, pere timpurii, verdeață

53 V-2 Mere, pere, ceapă, usturoi, cartofi  timpurii, struguri, tomate, fructe 
sămânțoase 

55, 75 V-2 
Mere, pere de toamnă, castraveți, cartofi , ceapă, vinete, dovlecei, 
cartofi  timpurii, conopidă, ceapă, pepene galben, lămâia, 
portocale, rodie 

56, 76 V-2 Varză 

Detalii în Anexele nr. 3.1 și 3.2. 

Ambalaje din materiale celulozice (lemn, carton)
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Tabelul 4.1. Clasifi carea și caracteristicile paletelor-lăzi

Număr 
paletă-ladă 

Dimensiuni interioare, 
mm 

Dimensiuni exterioare, 
mm Volumul, 

m3 

Capacitatea 
maximală de 
încărcare, t lungi-

me lăţime înălţi-
me

lungi-
me lăţime înălţi-

me
1 1192 787 575 1240 835 750 0,54 0,45 
2 1180 775 740 1240 835 910 0,68 0,60 
3 1145 755 750 1240 835 880 0,65 0,60 
4 1194 798 725 1240 835 900 0,68 0,60 
5 1190 800 740 1240 860 930 0,71 0,60 
6 1212 828 1115 1270 900 1300 1,12 0,95 
7 1150 740 935 1240 835 1110 0,80 0,70 
8 1150 740 580 1240 835 720 0,50 0,45 

Notă: Paletele-lăzi pot fi  fabricate cu dimensiuni, altele decât cele prezentate în tabel.

Tabelul 4.2. Utilizarea paletelor-lăzi pentru producția horticolă

Număr 
paletă-ladă Uz 

1, 8 Mere pentru prelucrarea industrială, ceapă, morcov, pepeni galbeni, pepeni verzi
2, 3 Cartofi , varză,  rădăcinoase 

4 Cartofi , varză,  rădăcinoase 
5, 7 Pepeni verzi, cartofi , varză 

6 Tomate ambalate în lăzi, pepeni verzi, cartofi , varză, rădăcinoase 

Detalii în Anexa 4.1.

Tabelul 5. Clasifi carea și caracteristicile cutiilor din carton

Destinaţie cutie 

Dimensiuni interioare, 
mm Greutatea 

produs, kglungi-
me lăţime înălţi-

me
Pentru piersici, prune 475 275 90 5
Pentru căpșună, zmeură, coacăză neagră, pere 573 381 94 5
Pentru piersici, prune, mere 374 292 145 6
Pentru vișine, cireșe,  struguri, piersici, caise, prune 366 285 146 6
Pentru roșii, struguri, caise, prune, vânătă, pere, ceapă 466 277 180 12
Pentru cireșe, vișine, struguri, piersici, caise, prune, 
mere, castraveţi 556 368 178 16

Pentru mere, pere 585 357 186 18
Pentru mere 580 387 178 16
Pentru mere, struguri, caise, prune 366 385 146 8

Pentru pepene verde 1178
1175

778
975

851
800

380
410

Pentru mere 385 275 280 12

Detalii în Anexele 5.1 și 5.2.
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Fişa de lucru a elevului. Sarcina nr. 1

Abilitatea: Calcularea ambalajelor folosite în valorifi carea produselor horticole.

Condiții: Laborator, mostre de lăzi, standarde pentru ambalaje, calculatoare.

GHID DE PERFORMANȚĂ

Nr. Pasul Da Nu
1 Stabiliți cantitatea (M) și sortimentul de produse horticole. 

2 Selectaţi tipul ambalajului pentru produsul dat.

3

Calculaţi numărul de ambalaje, bucăți.

N = M
c

În care:
M – cantitatea produsului, t;
c – capacitatea ambalajului, g sau l sau dm3.

4

Calculaţi numărul de ambalaje de rezervă, bucăți.

Nr = N × k1
100

În care:
N – numărul de ambalaje calculat; 
k1 – coefi cientul de rezervă;
k1 = 0,1-1% – palete, containere, lăzi de lemn; 
k1 = 1-2 % – lăzi din plastic, carton;
k1 = 2-3 % – pungi, saci, caserole.

5

Calculaţi numărul de ambalaje pe o paletă, bucăți.
Na = n × h

În care:
n – numărul de ambalaje amplasate la bază, bucăți;
h – numărul de ambalaje în înălțime, bucăți. 

6

Calculaţi numărul de palete, bucăți. 

Np = N
Na

În care:
N – numărul de ambalaje, bucăți;
Na – numărul de ambalaje pe o paletă, bucăți.

7

 Calculaţi numărul de palete de rezervă, bucăți.

Npr = Np × k1
100

În care:
Np – numărul de palete, bucăți;
k1 – coefi cientul de rezervă;
k1 = 0,1-1% - palete.

8 Completaţi tabelul 1 cu rezultatele obținute.

Sarcini de lucru

MMMODELLLELEL
OD

icole. cole. 

D
cc

au l sau dmu l sau dm33..
aje de rezervă, bucăți.aje de rezervă, bucăți.

ODNr = N × kN × 1
100100

e ambalaje calculat; mbalaje calculat; 
ntul de rezervă;ntul de rezervă;

% – palete, containere, lăzi d% – palete, containere, l
% – lăzi din plastic, carton– lăzi din plastic, carton

– pungi, saci, caserolpungi, saci, cas
rul de ambalul de amba
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Fişa de lucru a elevului. Sarcina nr. 2

Descrieți tipul de ambalaje și necesarul lor pentru păstrarea sau comercializarea  
_____________________, în cantitate de _________.

denumirea produsului horticol        tone

Tabelul 1

Indici identifi cați/calculați Unitatea de 
măsură Valoarea 

Tipul ambalajului marca

Dimensiunile ambalajului mm

Capacitatea ambalajului kg

Numărul de ambalaje bucăţi

Numărul de ambalaje de rezervă bucăţi

Numărul de palete bucăţi

Dimensiunile paletei mm

Numărul de palete de rezervă bucăţi

Concluzie referitoare la rezultatele obținute:

Timp de realizare: 25 minute. 
MODELLLELELLEEL

DELL
DEDEL
DEDEDE

M

g

bucăţib

bucăţibucă

bucăţibucăţi

mmm

bucăţibucăţ

ute:e:
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Anexa 1.1. Clasifi carea navetelor din plastic

Tip I Tip II

Destinația navetelor
1. Pentru lapte și produse din lapte ambalate în ambalaje ermetice.
2. Pentru produse din lapte ambalate în ambalaje neermetice.
3. Pentru carne și produse din carne.
4. Pentru fructe, legume, verdeață.
5. Pentru drojdii.
6. Pentru produse de panifi cație.

Anexe



14

Anexa 1.2. Exemple de navete din plastic

Pentru căpșuni și zmeură Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 408 x 250 x 80.
Dimensiuni interioare (mm): 395 x 238 x 50.
Greutate produs (kg): 0,220.
Capacitate (l): 5.
Culori de bază: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP.

Pentru căpșuni, zmeură, 
fructe mici

Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 392x258x53.
Dimensiuni interioare (mm): 383x250x42.
Greutate produs (kg): 0,180.
Capacitate (l): 4.
Culori de bază: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP.

Euro-standard Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 600 x 400 x 75.
Dimensiuni interioare (mm): 565 x 365 x 70.
Greutate produs (kg): 0,900.
Capacitate (l): 15.
Elementele de montare în stivă (1 m3): 55.
Culori de bază: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP și HDPE.

Capac navetă pentru 
legume-fructe

Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 406 x 290 x 10.
Greutate produs (kg): 0,055.
Culori de bază: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP.

Pentru export de unică 
folosință cu/fără capac

Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 406 x 290 x 110.
Dimensiuni interioare (mm): 385 x 270 x 107.
Greutate produs (kg): 0,235.
Capacitate (l): 11.
Culori de bază: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP și HDPE.



15

Pentru roșii, legume și 
fructe

Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 400 x 300 x 150.
Dimensiuni interioare (mm): 375 x 278 x 109.
Greutate produs (kg): 0,385.
Capacitate (l): 11.
Culori de bază: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP și HDPE.

Pentru ciuperci Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 500 x 300 x 145.
Dimensiuni interioare (mm): 480 x 280 x 127.
Greutate produs (kg): 0,345.
Capacitate (l): 17.
Culori de bază: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP și HDPE.

De uz industrial și agricol Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 600 x 400 x 200.
Dimensiuni interioare (mm): 460 x 340 x 190.
Greutate produs (kg): 1,680.
Capacitate (l): 30.
Culori de baza: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP și HDPE.

Pentru fructe și legume 
cu/fără capac

Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 530 x 350 x 215.
Dimensiuni interioare (mm): 505 x 325 x 210.
Greutate produs (kg): 1,050.
Capacitate (l): 34.
Culori de bază: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP și HDPE.

De uz agricol Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 500 x 300 x 220.
Dimensiuni interioare (mm): 475 x 280 x 210.
Greutate produs (kg): 0,600.
Capacitate (l): 28.
Culori de bază: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP și HDPE.
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De unică folosință și 
pentru export

Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 406 x 290 x 175.
Dimensiuni interioare (mm): 387 x 270 x 170.
Greutate produs (kg): 0,345.
Capacitate (l): 18.
Culori de bază: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP si HDPE.

Pentru transportarea 
legumelor, fructelor

Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 406 x 290 x 235.
Dimensiuni interioare (mm): 385 x 270 x 222.
Greutate produs (kg): 0.300.
Capacitate (l): 23.
Culori de bază: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP și HDPE.

De unică folosință sau 
pentru exportul fructelor

Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 300 x 200 x 110.
Dimensiuni interioare (mm): 185 x 285 x 105.
Greutate produs (kg): 0,140.
Capacitate (l): 5.
Culori de baza: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP și HDPE.

Pentru legume-fructe Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 480 x 310 x 240.
Dimensiuni interioare (mm): 470 x 275 x 222.
Greutate produs (kg): 1,455.
Capacitate (l): 29.
Culori de bază: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP și HDPE.

Pentru fructe-legume Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 400 x 300 x 255.
Dimensiuni interioare (mm): 375 x 275 x 250.
Greutate produs (kg): 0,800.
Capacitate (l): 26.
Culori de bază: alb, gri, negru, roșu, verde, albastru.
Material: PP și HDPE.
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Anexa 2.1. Clasifi carea cutiilor și caserolelor din plastic

Cutie/caserolă fasonată Cutie/caserolă rotundă

Cutie/caserolă dreptunghiulară
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Anexa 2.2. Exemple de cutii și caserole din plastic

Perforate cu capac pentru 
fructe, legume

Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 170 x 110 x 56.
Dimensiuni interioare (mm): 470 x 275 x 222.
Capacitate (g): 250.
Material: PP.

Pentru fructe, legume Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 175 x 105 x 135.
Dimensiuni interioare (mm): 375 x 275 x 250.
Capacitate (g): 1 000.
Material: PP 

Pentru căpșuni Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 123 x 120 x 60.
Dimensiuni interioare (mm): 110 x 100 x 60.
Capacitate (g): 500.
Material: PP.

Anexa 3.1. Clasifi carea lăzilor de lemn
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Anexa 3.2. Exemple pentru lăzi de lemn

Pentru struguri, tomate, 
fructe sămânțoase, pere 
văratice, verdeață

Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 575 x 400 x 95.
Dimensiuni interioare (mm): 558 x 380 x 80.
Greutate produs în ladă (kg): 15.
Capacitate (dm3): 27,5.
Material: foioase tari, foioase moi, rășinoase.

Pentru mere, pere de 
toamnă, castraveți, cartofi , 
ceapă, vinete, dovlecei, 
cartofi  timpurii, conopidă, 
ceapă, pepene galben, 
lămâi, portocale, rodie

Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 620 x 400 x 285.
Dimensiuni interioare (mm): 
558 x 380 x  266.
Greutate produs în ladă (kg): 36.
Capacitate (dm3): 56,4.
Material: foioase tari, foioase moi, rășinoase.

Pentru varză Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 620 x 400 x 400.
Dimensiuni interioare (mm): 
558 x 380 x 380.
Greutate produs în ladă (kg): 36.
Capacitate (dm3): 80,6.
Material: foioase tari, foioase moi, rășinoase.

Paletă-ladă lemn 
pentru mere 

Detalii produs:
Dimensiuni externe (mm): 1240 x 835 x 750.
Dimensiuni interioare (mm): 
1192 x 787 x 575.
Greutate produs în paletă-ladă (t): 0,45.
Capacitate (dm3): 0,54.
Material: foioase tari, foioase moi, rășinoase.
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Anexa 4.1. Clasifi carea paletelor-lăzi
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Anexa 5.1. Clasifi carea cutiilor din carton

Cutii pliante Cutii tip dosar

Cutii telescopice Cutii rigide

Cutii glisante Cutii gata lipite
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Anexa 5.2. Exemple pentru cutii din carton

Pentru persici, prune Detalii produs:
Dimensiuni interioare (mm): 475 x 275 x 90.
Greutate produs (kg): 5.
Material: carton tip V.
Culori: albă, brună sau imprimare până la 4 culori.

Pentru căpșuni, zmeură, 
coacăză neagră, pere

Detalii produs:
Dimensiuni interioare (mm): 573 x 381 x 94.
Greutate produs (kg): 5.
Material: carton tip V.
Culori: albă, brună sau imprimare până la 4 culori. 

Pentru persici, prune, 
mere, caise

Detalii produs:
Dimensiuni interioare (mm): 374 x 292 x 145.
Greutate produs (kg): 6.
Material: carton tip V.
Culori: albă, brună sau imprimare până la 4 culori.

Pentru vișine, cireșe, 
vișine, struguri, persici, 
caise, prune

Detalii produs:
Dimensiuni interioare (mm): 366 x 285 x 146.
Greutate produs (kg): 6.
Material: carton tip V.
Culori: albă, brună sau imprimare până la 4 culori.

Pentru roșiii, struguri, 
caise, prune, vânătă, pere, 
ceapă

Detalii produs:
Dimensiuni interioare (mm): 466 x 277 x 180.
Greutate produs (kg): 12.
Material: carton tip V.
Culori: albă, brună sau imprimare până la 4 culori. 
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Pentru cireșe, vișine, 
struguri, persici, caise, 
prune, mere, castraveți

Detalii produs:
Dimensiuni interioare (mm): 556 x 368 x 178.
Greutate produs (kg): 16.
Material: carton tip V.
Culori: albă, brună sau imprimare până la 4 culori.

Pentru mere, pere Detalii produs:
Dimensiuni interioare (mm): 585 x 357 x 186.
Greutate produs (kg): 18.
Material: carton tip V.
Culori: albă, brună sau imprimare până la 4 culori. 

Pentru mere Detalii produs:
Dimensiuni interioare (mm): 580 x 387 x 178.
Greutate produs (kg): 16.
Material: carton tip V.
Culori: albă, brună sau imprimare până la 4 culori. 

Pentru mere, struguri, 
caise, prune

Detalii produs:
Dimensiuni interioare (mm): 366 x 385 x 146.
Greutate produs (kg): 8.
Material: carton tip V.
Culori: albă, brună sau imprimare până la 4 culori.

Pentru pepene verde Detalii produs:
Dimensiuni interioare (mm): 1178 x 778 x 851. 
                                                        1175 x 975 x 800.
Greutate produs (kg): 380; 410.
Material: carton tip V.
Culori: albă, brună sau imprimare până la 4 culori.

Pentru mere Detalii produs:
Dimensiuni interioare (mm): 385 x 275 x 280.
Greutate produs (kg): 12.
Material: carton tip V.
Culori: albă, brună sau imprimare până la 4 culori. 
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1. SM GOST R 51289:2004 Lăzi din polimer multcirculante. Condiţii tehnice generale.

2. GOST 17812-72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические ус-
ловия.

3. GOST 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для про-
дукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия.

4. GOST 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие техни-
ческие условия.

5. GOST 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия.

6. GOST 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых 
отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия.

7. GOST 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия.

8. GOST 21133-87 Поддоны ящичные специализированные для картофеля, овощей, фрук-
тов и бахчевых культур. Технические условия.

9.  www.karton.md

10. www.kki.md

11. www.biopack.ro

12. www.magazin.orinev.ro

13. www.stilambalaj.ro

14. www.foodpack.ro

15. http://www.infopack.ro/tendinte-pe-piata-ambalajelor-agro-alimentare/

16. http://www.fpi.org/fpi/fi les/fpiLibraryData/OCUMENTFILENAME/000000000309/Trends_
Report_Executive_Summary_2015.pdf
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