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Fructele și legumele sunt organisme vii, care chiar și după recoltarea de pe planta mamă 
își continuă activitatea vitală. 

Respiraţia este un proces metabolic, în care substanţele organice din celulele vii sunt 
descompuse pe cale enzimatică, prin reacţii de oxidoreducere, cu eliberare de energie 
chimică. Respiraţia produselor horticole poate fi  aerobă și anaerobă. 

Respiraţia aerobă utilizează oxigenul atmosferic în oxidarea diferitor compuși organici din 
legume și fructe (lipide, proteine, glucide). Procesul de respiraţie aerobă a produselor horticole 
se descrie cu relaţia Gay-Lussac, reprezentat prin bilanţul de materie și energie după formula:

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 674 Kj

Respiraţia anaerobă nu necesită prezența oxigenului în oxidarea compușilor organici din 
legume și fructe. Ea se calculează după următoarea ecuaţie chimică:

C6H12O6 = 6CO2 + 2C2H5OH + 57 kcal

Măsura intensităţii procesului de respiraţie a unui produs horticol prevede calcularea 
cantității dioxidului de carbon (CO2) în mg sau cm3, degajată de unitatea de masă (1 kg 
produs) în unitatea de timp (1 oră), la o temperatură cunoscută.

Produsele horticole se pot grupa în patru categorii în funcţie de intensitatea respiraţiei lor 
la 10 0C:

1) cu intensitate respiratorie mică (sub 10 mg CO2/kg×h) sunt ceapa uscată, cartofi i;
2) cu intensitate respiratorie medie (10-20 mg CO2/kg×h) sunt morcovii, pătrunjelul, 

țelina rădăcină, varza, vinetele, ardeii, merele, perele, prunele, piersicii, pepenii verzi și 
galbeni;

3) cu intensitate respiratorie mare (20-40 mg CO2/kg×h) sunt ridichile de lună, mazăre 
păstăi, salata;

4) cu intensitate respiratorie foarte mare (peste 40 mg CO2/kg×h) sunt fasolele păstăi, 
frunzele de pătrunjel și mărar, conopida, ciupercile, ceapa verde.

Nivelul temperaturii infl uențează în mod direct intensitatea procesului de respiraţie. Spre 
exemplu, acest proces se intensifi că de 1,8 ori la temperatura de 5 °C, de 2,9 ori la 10 °C, 
de 4,8 ori la 15 °C și de 7,4 ori la 20 °C (anexa 1).

Astfel, prin scăderea temperaturii aerului din spaţiile de păstrare și implicit a temperaturii 
produselor depozitate se realizează o reducere a intensităţii procesului de respiraţie și, ca 
urmare, menţinerea calităţii lor. 

Scopul urmărit al lucrării de laborator propuse este de a studia infl uența temperaturii 
asupra intensităţii procesului de respiraţie. 

Principiul metodei: constă în măsurarea dioxidului de carbon (CO2), eliminat și captat din 
produs la respirație, cu ajutorul soluţiei de hidroxid de potasiu (KOH).

Lucrarea de laborator nr. 1
Determinarea intensității de respirație a produselor vegetale
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Lucrarea de laborator nr. 1

Abilitatea: Determinarea intensității de respirație a produselor vegetale.

Condiții, 
aparate și 
materiale: 

Exsicator cu gratie și cu tub de emisie – 2 buc.; placa Petri – 2 buc.; 
termometre – 2 buc.; baloane conice de 100 ml – 2 buc.; 
biureta de titrare de 25 ml; soluţie de hidroxid de potasiu KOH 2N; 
soluţie de acid clorhidric HCl 1N; fenolftaleină C20H14O4; 
metiloranj C14H14N3NaO3S; cântar tehnic; 
materie primă – fructe, legume proaspete 0,5-1,0 kg; pipetă de 20 ml.

GHID DE PERFORMANȚĂ

Nr. Pasul Da Nu

1 Cântăriți la cântarul tehnic două probe de materie primă a câte 0,5-1,0 kg, 
egale după greutate.

2* Puneți în partea de jos a exsicatorului, placa Petri cu 20 ml de soluţie de 
hidroxid de potasiu (KOH) 2N. 

3 Puneți în exsicator gratia pe care se aranjează proba. 
4 Aranjați probele de produs în 2 exsicatoare, a câte o singură probă în exsicator.
5 Închideți exsicatorul cu capacul.
6* Înregistrați timpul începerii experienţei τ1.
7* Puneți un exsicator în frigider la temperatura de 0-5°C, al doilea - la 

temperatura camerei de 20-25°C. 
8* Fixați durata experienţei și temperatura în frigider t1 și în cameră t2.
9 Scoateți peste 2-3 ore după începutul experienţei cuva Petri din exsicator și 

acoperiți exsicatorul cu capac. 
10* Înregistrați timpul terminării experienţei τ2.
11 Transferați soluţia de bază din placa Petri în balonaș conic și adăugați 2-3 

picături de fenolftaleină.
12* Titrați cu soluție de acid clorhidric (HCl) până se decolorează și înregistrați 

cantitatea b de HCl, cheltuită la titrare.
13* Adăugați în același balonaș 1-2 picături de metiloranj. Soluţia se colorează în 

galben.  Prelungiți titrarea până se schimbă culoarea din galben în roz-roșie.
14* Înregistrați cantitatea a de HCl consumat la titrare.
15 Înscrieți datele obţinute în tabelul 1
16 Calculați intensitatea respiraţiei materiei prime, exprimată în mg CO2/kg×h:

I = 2(a – b) × K × 22
(τ2 – τ1) × G

unde:
a – cantitatea de HCl 1N (concentrație 1 Normal) consumată la titrarea a 20 ml 
 KOH 2N în prezenţa metiloranjului, ml;
b – cantitatea de HCl 1N, consumată la titrarea 20 ml KOH 2N în prezenţa 

fenolftaleinei, ml;
2 (a – b) – cantitatea de HCl 1N, consumată la titrarea K2CO3, ml;
K – coefi cientul de corelaţie al titrului soluţiei de HCl 1N;
22 – echivalentul lui CO2;
τ1 – ora începerii experienţei, h;
τ2 – ora expirării experienţei, h;
G – masa probei, kg.
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Fișa de lucru a elevului. Sarcina nr. 1

Sarcină: Completați tabelul de mai jos cu datele obținute și calculați intensitatea 
respiraţiei materiei prime la temperatura de 0-5 °C și de 20-25 °C.

Tabelul 1

Materia 
primă

Masa
(G), kg

Temperatura, °C:
Durata 

experienţei, h a, ml b, mlîn frigider,
 (t1)

în cameră, 
(t2)

Concluzie referitoare la rezultatele obținute:

Timp de realizare: 120 minute.MODELLLELEEL
DELL
DEDDEDEDDEDE

MM
obținute:obținute:
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Etilena este un gaz inodor, incolor, produs de anumite fructe și legume, ce stimulează 
coacerea lor. Mai este denumită și hormonul coacerii, care generează o avalanșă de reacţii 
biochimice la fi nele perioadei de coacere. Drept rezultat, are loc înmuierea și coacerea 
fructului și, eventual, pierderea calităţii și a valorii comerciale. 

Etilena este sintetizată și evoluează în celulele tuturor fructelor și legumelor de-a lungul 
creșterii și dezvoltării acestora. În timpul fazei de maturare a fructelor și legumelor climate-
rice, etilena își asigură un rol determinant și dominant, sinteza ei fi ind autocatalitică. 

Procesul de maturare și respirația la fructe și legume este diferită ținând cont de faptul că 
ele pot fi  climacterice sau neclimacterice. Deosebirile dintre produsele vegetale climacterice 
și neclimacterice constă în producție de etilenă care este mai mare la cele climacterice.

Fructele și legumele climacterice sunt cele care își continuă coacerea după recoltare 
(mere, pere, prune, caise, piersici, nectarine, banane, mango, avocado, tomate). Ele 
se caracterizează printr-o fază rapidă de maturare, denumită climacteriu. Intensitatea 
respirației și eliberarea de căldură crește, sinteza etilenei se intensifi că, ceea ce duce la 
înmuierea țesuturilor și formarea compușilor aromați.

Fructele și legumele neclimacterice 
sunt cele care nu parcurg faza de climac-
teriu și se maturează treptat și doar pe 
planta mamă. Caracteristicile lor organo-
leptice nu se îmbunătățesc după recolta-
re (cireșe, struguri, căpșune, nuci, manda-
rine, măsline, portocale, ananas, grepfrut, 
lămâie, castravete, legume frunzoase). 

Limitarea efectelor etilenei încetinește 
îmbătrânirea naturală a fructului, con-
servând și prelungind termenul maxim 
de păstrare naturală. Pentru o bună păs-
trare, nivelul de etilenă din spaţiul de 
păstrare trebuie să fi e mai redus de 1 
ppm. Eliminarea etilenei din depozite se 
face prin ventilare (vezi ghidul ”Păstrarea 
merelor și strugurilor”).

Principiul metodei: măsurarea 
concentrației de etilenă cu detectorul 
electrochimic sensibil la etilenă. Semna-
lul generat în detector este vizualizat pe 
ecranul analizatorului de etilenă.

Lucrarea de laborator nr. 2: 
Determinarea etilenei

Figura 1. Evoluţia intensităţii respiraţiei, corelată 
cu emisia de etilenă din ţesuturi la fructele de măr

Determinarea etilenei se poate face în condiții 
de laborator cu utilizarea unui aparat numit 

analizator de gaze. De regulă, este utilizat  
ICA 250 pentru CO2 și O2, ICA 56 pentru etilenă 
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Lucrarea de laborator nr. 2

Abilitatea: Determinarea etilenei.

Condiții, 
aparate și 
materiale: 

Analizator de etilenă ICA 56, caserole.

GHID DE PERFORMANȚĂ

Nr. Pasul Da Nu
1 Conectați analizatorul, apăsați butonul ON

2* Calibrați analizatorul rotind maneta ZERO. 
La calibrare se folosește aer lipsit de etilenă.

3* Plasați furtunul conectat la analizator în spațiul 
în care trebuie determinată concentrația etilenei: 
în celula frigorifi că sau în caserolă.
Capacul caserolei are un orifi ciu în care se 
plasează furtunul. 

4* Daca folosiți caserolă - prealabil cântăriți în 
caserolă 1,8-2,0 kg produs analizat și lăsați în 
repaus pentru 2 ore la temperatura 20 0C.

5* Conectați pompa analizatorului timp de 2 minute

6 Citiți și notați datele de pe ecran 

7 Înscrieți datele obţinute în tabelul 2.

8 Deconectați analizatorul, apăsați butonul OFF.

Timp de realizare: 20 minute.

MMMODELL
DEDE
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Fișa de lucru a elevului. Sarcina nr. 2

Sarcină: Completați tabelul de mai jos cu datele obținute în rezultatul efectuării lucrării 
de laborator și formulați concluziile de rigoare.

Tabelul 2

Materia primă Concentrația etilenei, ppm

Concluzie referitoare la rezultatele obținute:

MODELLLEL
DEDE

obținute:obținute:
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Strugurii proaspeți destinați prelucrării industriale pentru fabricarea produselor 
vitivinicole, trebuie să corespundă documentului normativ – standardului moldovean SM 
84:2015 „Struguri proaspeţi destinaţi prelucrării industriale. Specifi cații”. 

Pentru prelucrare industrială se utilizează struguri de soiuri pentru vin și soiuri mixte, care 
aparțin speciilor Vitis vinifera, Vitis labrusca sau unei încrucișări între specia Vitis vinifera și 
alte specii din genul Vitis (soiuri de selecție nouă) care trebuie să corespundă cerințelor 
prezentului standard, cu respectarea prevederilor actelor legislative și normative (anexa 2).

Se admite prelucrarea industrială a strugurilor de soiuri pentru masă, care nu întrunesc 
caracteristicile de calitate pentru a fi  comercializați pentru consumul uman, dar care întrunesc 
prevederile prezentului standard. Strugurii pot fi  recoltați manual sau mecanizat [5].

Caracteristici: după aspectul exterior strugurii trebuie să fi e curați, sănătoși, de același soi 
sau  din amestec de soiuri. Se admite prezența strugurilor înghețați, supracopți, parțial 
stafi dați și/sau botritizați.

Tabelul 1. Caracteristicile fi zico-chimice ale strugurilor [5]

Caracteristici

Condiții de 
admisibilitate pentru:
struguri 
recoltați 
manual

struguri 
recoltați 

mecanizat

Concentraţia în masă a zaharurilor, g/dm3, min. conform tabelului 2, 
SM 84:2015

Concentraţia în masă a acizilor titrabili exprimată în acid tartric, g/dm3, min., 
pentru fabricarea vinurilor materie primă pentru vinuri spumante și vinuri 
spumante de calitate din:

- soiurile grupelor Muscat și Traminer
- celelalte soiuri, conform anexei 3

5,0
6,0

Fracţia masică a amestecului de alte soiuri corespunzătoare soiului de bază 
după specia botanică și culoarea boabelor (pentru strugurii de soi), %, max. 15,0

Fracţia masică a amestecului de alte soiuri necorespunzătoare soiului de 
bază după specia botanică și culoarea boabelor Nu se admite

Fracţia masică a boabelor strivite, %, max., pentru fabricarea:
- vinurilor spumante, vinurilor spumante de calitate, vinurilor spumante 

de calitate de tip aromat, inclusiv cu denumire de origine protejată 
(DOP) și IGP

- altor categorii de vinuri cu DOP
- altor categorii de vinuri cu IGP
- celorlalte categorii de vinuri

5,0
5,0

10,0
20,0

nu se 
reglementează

Fracţia masică a boabelor afectate de boli și vătămători, %, max., pentru 
fabricarea:

- vinurilor spumante, vinurilor spumante de calitate, vinurilor spumante 
de calitate de tip aromat, inclusiv cu DOP

- celorlalte categorii de vinuri, inclusiv cu DOP și IGP
5,0

10,0

Fracţia masică a impurităţilor organice (porţiuni de lăstari, frunze), %, max. 0,5 1,0

Lucrarea de laborator nr. 3: 
Determinarea indicilor fi zico-chimici ai strugurilor destinați 
prelucrării industriale



9

În cazul în care fracția masică a amestecului de alte soiuri corespunzătoare soiului de 
bază după specia botanică și culoarea boabelor depășește valoarea de 15,0%, strugurii se 
consideră drept amestec de soiuri.

Concentrația în masă a zaharurilor în mustul de struguri proaspăt trebuie să constituie 
minim 130 g/dm3. Pentru alte categorii de produse vinicole concentrația în masă a 
zaharurilor în struguri în funcție de direcția de utilizare și soi este prezentată în tabelul 2 
din SM 84:2015 „Struguri proaspeţi destinaţi prelucrării industriale. Specifi cații”.

Strugurii se recepționează pe loturi. Prin lot se subînțelege orice cantitate de struguri 
afl ată într-o unitate de transport. Fiecare lot de struguri trebuie să fi e însoțit de factură 
sau act de achiziție a mărfurilor. Pentru verifi carea calității strugurilor se prelevează probe 
din fi ecare unitate de transport. În cazul în care strugurii sunt recoltați în lăzi sau alte 
ambalaje mici, probele se vor prelua din diferite locuri ale lotului: 

• până la 50 de unități de ambalaj – din cel puțin 3 unități;
• peste 50 de unități de ambalaj – câte o unitate suplimentară de la fi ecare 50 unități 

de ambalaj complete și incomplete. 

Aspectul exterior, caracteristicile fi zico-chimice și masa netă se determină pentru fi ecare 
lot de struguri [5].
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Lucrarea de laborator nr. 3.1

Abilitatea: Determinarea compoziției mecanice a strugurilor.

Principiul 
metodei:

Metoda se bazează pe determinarea părților constitutive ale 
strugurilor pentru a alege schema tehnologică de procesare și a 
calcula randamentul pierderilor și deșeurilor.

Echipamente, 
materiale și 
ustensile:

Struguri, balanță, foarfece, pensetă, hârtie de fi ltru, veselă chimică.

GHID DE PERFORMANȚĂ

Nr. Pasul Da Nu

1 Selectați 3-5 struguri cu greutate medie și dezvoltare normală din proba 
globală de struguri.

2 Determinați masa fi ecărui strugure.

3* Separați cu foarfecele boabele de ciorchine.

4 Cântăriți boabele.

5 Cântăriți ciorchinii.

6 Cântăriți și numărați boabele sănătoase separat de cele vătămate/afectate.

7 Calculați indicele de boabe (bobului): numărul de  boabe la 100 g struguri.

8 Calculați indicele de structură al strugurelui: prin raportul dintre greutatea 
boabelor la greutatea ciorchinilor.

9* Separați atent pieliţa boabelor de miez cu ajutorul unei pensete.

10 Uscați pieliţa cu ajutorul hârtiei de fi ltru.

11 Cântăriți pielița.

12* Delimitați seminţele de miez, evitând la maximum pierderile de must.

13 Uscați seminţele cu ajutorul hârtiei de fi ltru.

14 Cântăriți și numărați semințele.

15 Cântăriți miezul.

16 Determinați indicele de alcătuire al bobului: prin raportul dintre greutatea 
miezului la greutatea pieliței și semințelor.

17 Calculaţi raportul procentual ale boabelor, ciorchinilor, seminţelor, pieliţei, 
miezului și mustului unui strugure faţă de masa totală a lui.

18 Calculați indicele de randament: prin raportul dintre greutatea mustului și 
greutatea tescovinei (ciorchini, pieliță, semințe).

19 Calculați media aritmetică la fi ecare component uvologic în parte.

* – pași ce necesită o atenție maximă.

Timp de realizare: 60 minute.
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Fișa de lucru a elevului. Sarcina nr. 3.1

Sarcină: Completați tabelul de mai jos cu datele obținute în rezultatul efectuării lucrării 
de laborator și formulați concluziile de rigoare.

Tabelul 3.1

Nr. Rezultatele analizei compoziției mecanice a strugurilor
1. Masa strugurelui, g

2. Masa boabelor, g

3. Masa ciorchinelui, g

4. Masa boabelor sănătoase și vătămate, g

5. Numărul boabelor sănătoase și vătămate

6. Indicele de boabe (bobului)

7. Indicele de structură a strugurelui

8. Masa pieliței, g

9. Masa semințelor, g

10. Numărul semințelor

11. Masa miezului, g

12. Indicele de alcătuire al bobului

13. Raportul procentual

14. Indicele de randament

15. Media aritmetică pentru fi ecare component  
uvologic

Concluzie referitoare la rezultatele obținute:MOMOMODELLLELEL
DDDEL
DDDEDDDE

ODODODODODODODOOOtru fi ecare component tru fi ecare component

oare la rezultatele obținutoare la rezultatele obți
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Lucrarea de laborator nr. 3.2

Abilitatea: Determinarea concentrației în masă a zaharurilor prin metoda areometrică.

Principiul 
metodei:

Metoda se bazează pe dependența densității mustului de concentrația 
în masă a zaharurilor.

Materiale și 
ustensile:

Struguri, must, centrifugă cu viteza de rotație 3000 rot/min., 
termometru, set de areometre, cilindru cotat de 250 cm3, pahare din 
sticlă de 1000 cm3 sau 2000 cm3, tifon, baghetă de sticlă, hârtie de fi ltru.

GHID DE PERFORMANȚĂ

Nr. Pasul Da Nu

1 Limpeziți 300-400 cm3 de must prin fi ltrare pe hârtie de fi ltru sau prin 
centrifugare.

2* Turnați atent 200 cm3 de must limpezit în cilindru, pe pereți, în așa mod ca să 
evitați formarea bulelor de aer.

3 Înlăturați spuma formată la suprafața mustului cu o baghetă din sticlă.

4 Determinați temperatura mustului din cilindru.

5* Alegeți areometrul după densitate în așa mod, încât partea lui de jos după 
scufundare să fi e situată la distanța de cel puțin 1 cm de la fundul cilindrului.

6* Luați areometrul de capătul superior al tubului, fără a se atinge scara gradată. 

7* Introduceți areometrul lent în cilindrul cu must în așa mod, ca să rămână 
3-4 mm până la semnul presupus al scării gradate a areometrului.

8 Lăsați areometrul să oscileze liber fără a se atinge de pereții cilindrului.

9*
Citiți indicațiile areometrului în partea superioară a meniscului musturilor 
din struguri de soiuri cu boabe negre și în partea inferioară a meniscului 
musturilor din struguri de soiuri cu boabe albe.

10 Scoateți încet areometrul din cilindru și ștergeți-l cu tifon.

11 Repetați măsurarea.

12*

Efectuați corecția indicațiilor areometrului pentru temperatura de 20 0C: 
dacă temperatura este mai mare de 20 0C se va adăuga 0,2 kg/m3 pentru 
fi ecare grad, iar dacă temperatura este mai joasă de 20 0C, atunci se va scădea 
0,2 kg/m3 pentru fi ecare grad.

13 Efectuați calculul până la o zecimală și rotunjiți până la un număr întreg.

14*

Determinați concentrația în masă a zaharurilor din must în grame la 1 dm3 
(conform anexei 4).
Diferența dintre rezultatele a două determinări paralele efectuate pe aceeași 
probă, de aceiași persoană, folosind aceleași mijloace de măsurare, într-un 
interval de scurtă durată, nu trebuie să depășească 3 g/dm3 în raport cu 
media aritmetică la probabilitatea P=0,95.

* – pași ce necesită o atenție maximă.

Timp de realizare: 20 minute.

Notă: determinarea concentrației în masă a zaharurilor poate fi  efectuată și prin metoda refractometrică.
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Fișa de lucru a elevului. Sarcina nr. 3.2

Sarcină: Completați tabelul de mai jos cu datele obținute în rezultatul efectuării lucrării 
de laborator și determinați concentrația în masă a zaharurilor corespunzătoare indicației 
areometrului conform  anexei 4. 

Tabelul 3.2

Nr. Temperatura, °C Indicațiile areometrului, kg/m3 Concentrația în masă 
a zaharurilor, g/dm3

Concluzie referitoare la rezultatele obținute:

MODELLEEEL
DEDEDEDEDEDEDE

ODatele obținute:e obținute:
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Lucrarea de laborator nr. 3.3

Abilitatea: Determinarea concentrației în masă a acizilor titrabili din must.

Principiul 
metodei:

Metoda se bazează pe titrarea acizilor din must cu o soluție alcalină în 
prezența indicatorului albastru de bromtimol.

Materiale și 
reactive:

Must, soluție de hidroxid de sodiu (NaOH) de 0,1 N, indicator albastru 
de  bromtimol, apă distilată, balon conic 250 cm3, pipete 10 și 25 cm3, 
reșou electric, agitator.

GHID DE PERFORMANȚĂ

Nr. Pasul Da Nu 
1 Limpeziți mustul prin fi ltrare cu hârtie de fi ltru sau prin centrifugare.

2* Umpleți biureta cu soluție de hidroxid de sodiu (NaOH) de 0,1 N, evitând 
formarea bulelor de aer.

3 Luați cu pipeta 30 cm3 de apă distilată, apoi 10 cm3 de must și turnați-le în 
balonul conic de 250 cm3.

4 Încălziți până la fi erbere balonul cu soluție.

5* Adăugați în balonul cu soluție 1 cm3 de indicator albastru de bromtimol.

6* Titrați soluția din balon cu NaOH de 0,1 N, până la apariția culorii verzi-
albastre care se menține cel puțin 15 sec.

7 Notați volumul de NaOH (cm3) care a fost consumat la titrare.

8

Calculați aciditatea titrabilă în baza formulei:

AT în C4H6O6 = V × 0,0075 × 1000 = 0,75 × V,  g/dm3

10

unde: 
V - volumul de soluție NaOH de 0,1 N consumat la titrare, cm3;
0,0075 – cantitatea de acid tartric, în g, corespunzătoare la 1 cm3 de soluție 
hidroxid de sodiu de 0,1 N.

* – pași ce necesită o atenție maximă.

Timp de realizare: 20 min.
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Fișa de lucru a elevului. Sarcina nr. 3.3

Sarcină: Completați tabelul de mai jos cu datele obținute în rezultatul efectuării lucrării 
de laborator și formulați concluziile de rigoare.

Tabelul 3.3

Nr. Produsul analizat V - volumul soluției de NaOH 0,1 N, 
consumat la titrare, cm3

AT – aciditatea titrabilă, 
g/dm3

Concluzie referitoare la rezultatele obținute:

MODELLLLELELELEL
DELELEL
DEnute:e:
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Anexa 1

Intensitatea procesului de respiraţie a unor legume și fructe la diferite temperaturi
mg CO2/kg/h

0 oC 5 oC 10 oC 15 oC 20 oC
Specia de legume

Ardei 4,7 12,5 19,5 30,6 62,0
Bame 22,7 43,0 73,4 146,2 233,4
Cartofi 1,8 4,9 7,8 13,6 19,1
Castraveţi 3,6 5,9 8,8 14,2 20,8
Ciuperci 24,0 51,0 90,0 148,0 224,0
Ceapă uscată 2,4 3,6 5,3 8,1 12,0
Ceapă verde 30,2 53,2 76,0 102,0 140,3
Conopidă 29,2 56,9 85,2 137,7 192,1
Fasole păstăi 18,9 31,2 60,8 104,7 161,2
Morcovi 4,9 10,1 16,4 26,1 56,8
Mazăre păstăi 12,1 24,4 38,0 60,9 97,8
Mazăre boabe (verde) 43,9 61,7 96,5 155,5 233,4
Pătrunjel frunze 63,0 91,6 139,5 209,1 293,4
Pepeni galbeni 3,6 6,2 10,2 14,8 20,4
Ridichi de lună 14,8 23,3 39,2 57,2 82,5
Salată 9,2 11,5 16,0 26,1 36,3
Spanac 50,0 70,0 80,0 120,0 150,0
Sparanghel 28,0 44,6 63,0 105,0 127,0
Sfeclă roșie 4,0 7,0 11,0 17,0 19,0
Tomate 1,9 7,0 13,4 24,7 41,2
Ţelină 7,0 9,0 12,0 23,0 33,0
Varză albă 6,8 11,0 19,5 35,2 71,2
Varză de Bruxelles 17,0 30,0 50,0 75,0 90,0
Usturoi 10,4 25,7 49,4 85,2 140,4
Vinete 7,7 11,6 19,6 44,8 80,0

Specia de fructe
Banane 13,4 18,2 23,1 50,2 100,0
Căpșune 13,4 18,2 23,1 50,2 100,0
Cireșe 4,5 6,6 12,0 24,5 36,7
Coacăze negre 16,0 27,0 39,0 90,0 130,0
Grepfrut 3,6 5,0 7,0 12,0 16,0
Lămâi 3,0 6,2 11,4 15,3 21,0
Mere 4,1 7,6 14,5 24,2 42,3
Mure 4,1 7,6 14,5 24,2 42,3
Pere 2,8 6,1 15,2 28,6 46,9
Prune 3,6 6,2 17,0 26,8 40,2
Piersici 2,9 7,4 13,0 25,4 38,4
Struguri 3,0 5,2 10,1 14,2 25,0
Zmeură 24,0 55,1 92,4 135,7 200,5

Anexe
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Anexa 2

Lista actelor legislative și normative din Republica Moldova

• Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006 (Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 
2006, nr. 75-78), cu modifi cările şi completările ulterioare

• Legea cu privire la produsele de uz fi tosanitar şi la fertilizanţi nr. 119 din 22.06.2004 
(Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100-103), cu modifi cările şi 
completările ulterioare

• Reglementare tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”, aprobată prin Hotărârea Guver-
nului nr. 356 din 11.06.2015 (Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2015, nr. 150-159)

• Regulament sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz 
fi tosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală 
pentru animale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1191 din 23.12.2010 (Monitorul 
Ofi cial al Republicii Moldova, 2011, nr. 5-14)

• Regulament sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 308 
din 29.04.2011 (Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2011, nr. 74-77)

• Reguli generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernu-
lui Republicii Moldova nr. 412 din 25.05.2010 (Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 
2010, nr. 83-84)
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Anexa 3

Lista soiurilor de struguri, destinate fabricării vinurilor materie
primă pentru vinuri spumante și vinuri spumante de calitate

B.1 Lista soiurilor de struguri cu boabe albe

• ALIGOTE, BIANCA, CHARDONNAY, FETEASCĂ ALBĂ, FETEASCĂ REGALĂ, FLORICICA, 
grupa MUSCAT, grupa PINOT, grupa TRAMINER, HIBERNAL, RIESLING DE RHIN, 
SAUVIGNON, SEMILION, RKAŢITELI, SILVANER, SUHOLIMANSKI BELÎI, VIORICA

B.2 Lista soiurilor de struguri cu boabe negre

• CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC, CODRINSKI, FETEASCĂ NEAGRĂ, 
GAMMAY  FREAUX, MALBEC, MERLOT, PINOT NOIR, RARĂ NEAGRĂ, SAPERAVI, 
SYRAH
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Anexa 4

Valorile concentrației în masă a zaharurilor 
corespunzătoare indicației areometrului

Indicaţia
areometrului,

kg/m3

Concentraţia 
în masă a 

zaharurilor, 
g/dm3

Indicaţia
areometrului,

kg/m3

Concentraţia 
în masă a 

zaharurilor, 
g/dm3

Indicaţia
areometrului,

kg/m3

Concentraţia 
in masă a 

zaharurilor, 
g/dm3

1034 63 1070 159 1105 252
1035 66 1071 162 1106 255
1036 69 1072 164 1107 258
1037 72 1073 167 1108 260
1038 74 1074 170 1109 263
1039 76 1075 172 1110 266
1040 80 1076 175 1111 269
1041 82 1077 178 1112 271
1042 84 1078 180 1113 274
1043 87 1079 183 1114 276
1044 90 1080 186 1115 279
1045 92 1081 188 1116 282
1046 95 1082 191 1117 284
1047 98 1083 194 1118 288
1048 100 1084 196 1119 290
1049 103 1085 199 1120 293
1050 106 1086 202 1121 296
1051 108 1087 204 1122 298
1052 111 1088 207 1123 301
1053 114 1089 210 1124 303
1054 116 1090 212 1125 306
1055 119 1091 215 1126 309
1056 122 1092 218 1127 311
1057 124 1093 220 1128 314
1058 127 1094 223 1129 316
1059 130 1095 226 1130 319
1060 132 1096 228 1131 322
1061 135 1097 231 1132 325
1062 138 1098 234 1133 327
1063 140 1099 236 1134 330
1064 143 1100 239 1135 333
1065 146 1101 242 1136 335
1066 148 1102 244 1137 338
1067 151 1103 247 1138 340
1068 154 1104 250 1139 343
1069 156
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