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1. Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului 

 

     Proiectul are ca scop producerea de pulbere din șrotul de semințe de struguri (SSS) în cantități 

industriale. Acest scop a fost atins prin transfer tehnologic de noi echipamente pentru lansarea liniei 

de producere de capacitate sporită a prafului de cacao din SSS. Obiectivul proiectului este de a 

obține un produs nou pe piața RM, de înaltă calitate, consumat pe piața locală, care este încă în 

prima etapă de dezvoltare, iar ulterior comercializarea produsului să fie extinsă pe piețele externe. 

 

        Produsul finit conține un număr maximal de Polyphenol procyanidin, ce oferă protecție inimii  

        contra îmbătrânirii, conținând în același timp substanțe cu valoare biologică: vitaminele E, B1, B2,  

       P, PP, A (retinol), beta-caroten, minerale, potasiu, calciu și cizi grași polisaturați, care acționează  

       pozitiv asupra organismului.  

 

Procedeul de obținere a pulberii SSS implică utilizarea temperaturii de 50 – 60 0C cu umiditatea 

de 6 – 7%, ceea ce permite păstrarea tuturor substanțelor cu valoare biologică sporită în 

produsul finit. 

După presarea semințelor de struguri pentru producerea uleiului se obține șrot din semințe de  

struguri, care la rîndul său este utilizat ca aditiv integral pentru furaj pentru hrana animalelor și a 

păsărilor de curte în compoziția hranei pentru animale. Folosirea prafului SSS ca înlocuitor al 

pudrei de cacao, precum și în calitate de pudră alimentară și făină pentru fabricarea produselor 

de panificație, plasează acest produs într-un alt interval de preț. Includerea prafului în regimul 

alimentar al omului influențează benefic asupra organismului. Pe lîngă aceasta producând și 

efecte pozitive atât tehnologice, cât și economice în industria alimentară. 

Introducerea prafului din șrot de semințe de struguri în aluat, se majorează valoarea biologică și 

termenul de valabilitate al produselor finite. Pulberea se administrează într-o cantitate de 4 -5 % 

raportată la cantitatea de făină de grâu. Utilizarea pulberei SSS îmbunătățește calitatea 

glutenului, proprietățile structurale și mecanice ale aluatului și calitatea produselor coapte. 

      Adăugarea de pudră de struguri la presare etapa de pre-activare a drojdiei în cantitate de 1% 

raportat la cantitatea de făină poate reduce durata de fermentare a aluatului, reducând totodată și  

consumul de drojdie. Folosind pudra de struguri, împreună cu fosfati de comestibile de floarea 

soarelui într-o suspensie apoasă, la un raport de 1:1 mărește timpul de fabricație păstrând 

prospețimea de 2 ori. 

         Necesitatea de a crește producția de produse de patiserie, creșterea cererii reducând în 

același timp costurile de producție și, prin urmare, reducând consumul de produse din cacao, 

diminuarea conținutului de zahăr implică utilizarea de noi materii prime netradiționale din 

resursele locale, care posedă o valoare biologică sporită, valoare calorică diminuată, cost redus, 

capabile să confere produselor calitate sporită a aromelor, precum și ambalaj atractiv. 

        O atenție sporită necesită bomboanele, în care se introduce pulberea din semințe de 

struguri recunoscute cu o cantitate mare de antioxidanți OPC (English: proantocianidine 

oligomerice). OPC - sunt substanțe vegetale biochimice ale grupelor flavonoidici, având o 

funcție de protecție antioxidantă incredibil de puternică, ce combat efectele radicalilor liberi. 

Totodată, influența pe care o au acestea, întrec acțiunea vitaminei C de peste 50 de ori. De 

asemenea, pudra de struguri conține un număr maximal de Polyphenol procyanidin, care 

protejează inima de îmbatranire, conținând principalele substanțe cu valoare biologică sporită: 

vitaminele E, B1, B2, P, PP, A (retinol), beta-caroten, minerale, potasiu, calciu și polinesaturate 

Acid si cafeina. Ele reglează metabolismul  grăsimilor corpului, reduce considerabil nivelul 

colesterolului, au un efect de tonifiere și acțiune antimicrobiană. 

Sisteme similare de producere a prafului din șrot de semințe de struguri  nu a fost identificat în 

Europa, SUA sau China. Astfel, avantajul proiectului este faptul că sistemul va fi asamblat 

exclusiv în Republica Moldova, care va fi simplu în utilizare și de încredere în ceea ce ține de 

parametrii de calitate. 
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2. Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului 

 

            Ca urmare a implementării practice a proiectului, s-a confirmat eficacitatea schemei propuse de 

măcinare a srotului din semințe de struguri. 

Schema propusă este un sistem de măcinare în trei etape. 

După prima etapă, s-a obținut o pulbere cu o distribuție a particulelor de 100 până la 400 microni. 

După a doua etapă, aproximativ 80% din produsul obținut este o pulbere cu o dimensiunea  particulelor 

<75 μm, adică produsu finit. 

          Schema clasică presupune returnarea restului de 20% la începutul ciclului pentru re-măcinare, dar 

în cazul srotului din semințe de struguri, această abordare duce la supraîncălzirea sistemului. 

        A treia etapă de macinare a făcut posibilă obținerea unui sistem de măcinare într-o singură trecere, 

a rezolvat problema supraîncălzirii și a făcut posibilă obținerea unui sistem cu cei mai eficienți 

parametri de funcționare.  

            

3. Cele mai relevante realizări obținute în cadrul proiectului 

 

      Cel mai semnificativ rezultat al acestui proiect este capacitatea de a obține pulbere de semințe de 

struguri ultrafină, fără a crește temperatura materialului în timpul măcinării. 

 

11. Concluzii 

      Sarcinile stabilite de acest proiect au fost finalizate în totalitate. Linia de producție de pulbere este 

capabilă să producă pulberi alimentare, păstrând proprietățile bioligice originale. 
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Anexa nr. 1 

 

 Volumul total al finanțării (mii lei)  (pe ani) 

 

Anul Planificat Executat Cofinanțare 

2019                    2 273                2 273                 1 273 

    

 

 

Lista executorilor (funcția în cadrul proiectului, titlul științific, semnătura) 

 
Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1

1 
Ghenadie Cubasov 

1965 
 Inginer sef  

2

2 
Dmitrie Cubasov 

1985 
 Inginer  

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Conducătorul  proiectului   D. Hab. Boris GĂINA               __________________ 
                                                                                                             (semnătura) 
    

 

 

Nota :   Punctele 4,5,6,7,8,9,13,14  sant omise in acest raport fiind irelevante proectului dat. 


