
SM 321:2015 Proiect pentru anchetă publică 

STANDARD  
MOLDOVEAN 

SM 321:2015 
 

ICS  67.080.20 
 
 

 

Aprobat la … 

 
  

 

 Produse din dovleac. Specificații 
 
Продукты из тыквы. Технические условия 

 
Canned pumpkin. Specifications 
 

   

   

 
 

 
I NST I T UT UL  NAŢ I O NAL  D E  ST AN DA RDI Z AR E ( I NS)  
Republica Moldova, MD-2064, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28 
Tel.: (+373 22) 905 303, fax: (+373 22) 905 333 
E-mail: standard@standard.md, Web: www.standard.md 

   
  

© INS,     2015 Reproducerea şi utilizarea integrală sau parţială a prezentului standard în orice 
publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) 
este interzisă fără acordul scris al INS. 

 

 



SM 321:2015 Proiect pentru anchetă publică 

Preambul 
 
Prezentul standard este elaborat pentru prima dată. 
 
Standardul se referă la produsele din dovleac. 
 
Prezentul standard stabilește clasificarea, cerinţele tehnice de calitate, regulile şi metodele de verificare a 
calităţii, precum şi condiţiile de ambalare, etichetare, livrare, transport şi păstrare a produselor în funcţie de 
tipul de ambalaj utilizat. 
 
Pentru a menţine actualitatea, toate standardele sînt supuse examinării periodice, în urma căreia ele pot fi 
revizuite, modificate sau anulate. 
 
Utilizatorii standardelor trebuie să se asigure că utilizează un standard actualizat, care include toate 
amendamentele publicate. 
 
Informaţiile referitoare la standardele moldovene, adoptarea, modificarea sau anularea lor sînt publicate în 
Buletinul de Standardizare şi pe pagina web www.standard.md. 
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1 Domeniu de aplicare  
 
Prezentul standard se referă la produse din dovleac (în continuare – produse), fabricate din dovleac curăţat 
şi tăiat în prealabil, cu sau fără adaos de legume, fructe, crupe, plante aromatice, cu sau fără lichid de 
acoperire, ambalate  în recipiente închise, sterilizate sau nesterilizate, destinate comerţului cu amănuntul.  
 
 

2 Referinţe 
 
SM SR ISO 750:2014. Produse din fructe şi legume. Determinarea acidităţii titrabile  
SM SR EN ISO 780:2014 Ambalaje, simboluri grafice referitoare la manipularea mărfurilor  
SM ISO 4831:2010 Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea şi enumerarea 
bacteriilor coliforme. Tehnica numărului cel mai probabil 
SM ISO 4832:2013 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărarea 
bacteriilor coliforme. Metoda de numărare a coloniilor 
SM EN ISO 4833-1:2014 Microbiologia lanţului alimentar. Metoda orizontală pentru enumerarea 
microorganismelor. Partea 1: Tehnica de numărare a coloniilor la 30 °С prin metoda turnării în plăci 
SM EN ISO 4833-2:2014 Microbiologia lanţului alimentar. Metoda orizontală pentru enumerarea 
microorganismelor. Partea 2: Tehnica de numărare a coloniilor la 30 °С prin metoda însămînţării la suprafaţa 
plăcii 
SM SR EN ISO 6579:2015 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru 
detectarea bacteriilor din genul Salmonella  
SM CEN ISO/TS 6579-2:2013 Microbiologia produselor alimentare a furajelor. Metoda orizontală pentru 
detectarea, numărarea şi tipizarea serologică a bacteriilor din genul Salmonella. Partea 2: Metoda de 
numărare miniaturizată a numărului cel mai probabil 
SM SR EN ISO 6887-1:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Pregătirea probei pentru 
analiză, a suspensie iniţiale şi diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 1: Reguli generale 
pentru pregătirea suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale 
SM SR EN ISO 7218:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Cerinţe generale şi ghid pentru 
examenele microbiologice  
SM SR EN ISO 7932:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru 
numărarea Bacillus cereus prezumtiv. Tehnica de numărare a coloniilor la 30°C  
SM EN ISO 7937:2014 Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărare Clostridium 
perfringens. Tehnica de numărare a coloniilor 
SM SR EN 12143:2012 Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea substanţelor uscate solubile. Metoda 
refractometrică. 
SM SR EN 14082:2006 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinare plumb, cadmiu, 
zinc, cupru, fier şi crom prin spectrometrie de absorbţie atomică (SAA) după calcinare  
SM SR EN 14083:2006 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinare plumb, cadmiu, 
crom și molibden prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit (GFAAS) după digestia sub 
presiune  
SM SR EN 14084:2006 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinare plumb, cadmiu, 
zinc, cupru şi fier prin spectrometrie de absorbţie atomică (SAA) după digestie cu microunde 
SM EN 15763:2015 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea 
conţinutului de arsen, cadmiu, mercur şi plumb în produse alimentare prin spectrometrie de emisie cu 
plasmă indusă prin înaltă frecvenţă şi spectrometrie de masă ( ICP –MS) după digestie sub presiune 
SM EN 15764:2015 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea 
conţinutului de staniu prin spectrometrie de absorbţie atomică cu flacără şi cuptor de grafit (FAAS şi GFAAS) 
după digestie sub presiune 
SM EN 15765:2015 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea 
conţinutului de staniu prin spectrometrie de masă indusă prin înaltă freсvenţă (ICP – MS) după digestie sub 
presiune 
GOST 8756.1-79 Produse alimentare conservate. Metode de determinare a proprietăţilor organoleptice, a 
masei nete sau a volumului şi a fracţiei masice de părţi componente 
GOST 8756.13-87 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor. Metode de determinare a 
zaharurilor  
GOST 8756.18-70 Produse alimentare conservate. Metode de determinare a aspectului exterior, ermeticităţii 
ambalajului de desfacere şi a suprafeţei interioare a recipientelor metalice 
GOST 8756.21-89 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor. Metode de determinare a 
grăsimii 
GOST 10444.11-89 Produse alimentare. Metode de determinare a microorganismelor acidolactice 
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GOST 10444.12-88 Produse alimentare. Metoda de determinare a drojdiilor şi ciupercilor de mucegai 
GOST 10444.15-94 Produse alimentare. Metode de determinare a numărului de microorganisme mezofile 
aerobe şi facultativ anaerobe 
GOST 25555.3-82 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor. Metode de determinare a 
impurităţilor minerale 
GOST 26186-84 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor, conserve din carne şi produse 
vegetale cu carne. Metode de determinare a clorurilor 
GOST 26313-84 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor. Reguli de recepţie, metode de 
prelevare a probelor 
GOST 26323-84 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor. Metode de determinare a 
conţinutului de impurităţi de origine vegetală 
GOST 26668-85 Produse alimentare şi gustative. Metode de prelevare a probelor pentru analize 
microbiologice 
GOST 26669-85 Produse alimentare şi de gust. Pregătirea probelor pentru analize microbiologice 
GOST 26670-91 Produse alimentare. Metode de cultivare a microorganismelor  
GOST 26671-85 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor, conserve din carne şi produse 
vegetale cu carne.. Pregătirea probelor pentru analize de laborator 
GOST 26929-94 Materii prime şi produse alimentare. Pregătirea probelor. Mineralizarea pentru determinarea 
conţinutului de elemente toxice 
GOST 26930-86 Materii prime şi produse alimentare. Metoda de determinare a arsenului 
GOST 26932-86 Materii prime şi produse alimentare. Metode de determinare a plumbului 
GOST 26933-86 Materii prime şi produse alimentare. Metode de determinare a cadmiului 
GOST 26935-86 Produse alimentare conservate. Metoda de determinare a staniului 
GOST 28038-89 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor. Metode de determinare a 
micotoxinei patuline 
GOST 28561-90 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor. Metode de determinare a 
substanţelor uscate sau a umidității 
GOST 30425-97 Conserve. Metoda de determinare a sterilităţii industriale  
GOST 30518-97 Produse alimentare. Metode de depistare şi determinare a numărului de bacterii coliforme 
GOST 30519-97 Produse alimentare. Metoda de depistare a bacteriilor de genul Salmonella 
 
 
3 Terminologie 
 
Pentru a interpreta corect prezentul standard se aplică termenii care urmează:  
 
3.1 marinată: produs fabricat din dovleac tăiat bucăţele cu adaos de mirodenii sau condimente, acoperite cu 
lichid aromat, închis ermetic şi sterilizat. 
3.2 sos: amestec fabricat din piureuri de fructe sau legume cu adaos de diverse ingrediente naturale, 
ambalat în recipiente închise ermetic, sterilizat sau nesterilizat. 
3.3 pastă: produs fabricat din piureuri de dovleac şi/sau fructe, concentrat prin fierbere cu zahăr, cu/sau fără 
adaos de acizi alimentari şi pectină, închise ermetic în ambalaj de consum, nesterilizat. 
3.4 ghiveci: amestec fabricat din dovleac şi legume proaspete sau semifabricate din acestea cu adaos de 
diverse ingrediente pentru aromă şi gust, închis ermetic şi sterilizat. 
3.5 terci: amestec fabricat din dovleac proaspăt sau congelat şi crupe, preparate corespunzător, închis 
ermetic şi sterilizat. 
 

 
4 Сlasificare, notare 
 
4.1 În funcţie de tehnologia de fabricare, materia primă utilizată şi reţete, se fabrică următoarele tipuri de 
produse: 
 
- marinate; 
- sosuri; 
- paste; 
- ghiveciuri; 
- terciuri. 

 
Toate tipurile de produse se fabrică cu diferite denumiri, conform anexei A. Se admite de a atribui produselor 
denumiri comerciale concrete. 
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4.2 Notarea produselor pentru identificare trebuie să conţină denumirea completă a tipului de produse, 
denumirea comercială (în cazul atribuirii) şi indicativul prezentului standard (facultativ).  

 
EXEMPLE 

1 Dovleac marinat, SM 321:2015; 

2 Sos din dovleac cu muştar sterilizat, SM 321:2015; 

3 Pastă din dovleac, SM 321:2015; 

4 Ghiveci din dovleac, SM 321:2015; 

5 Terci din hrişcă şi dovleac, SM 321:2015 
 
 

5 Cerinţe tehnice de calitate 
 
5.1 Generalităţi 
 
Produsele trebuie să corespundă cerinţelor prezentului standard şi să se fabrice conform instrucţiunilor 
tehnologice şi reţetelor elaborate în modul stabilit, în condiţiile respectării actelor legislative şi normative în 
vigoare, lista informativă a cărora este prezentată în anexa B. 

 
5.2 Caracteristici 
 
5.2.1 Proprietăţile organoleptice ale produselor, conform tabelului 1.  
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Tabelul 1 

 
 
 

Denumirea 
indicelui 

Caracteristicile produselor 
Marinate Sosuri Paste Ghiveciuri Terciuri 

Aspect 
exterior 

Cuburi sau felii de 
dovleac tăiat, de 
dimensiuni uniforme 
fără zbîrcituri, curate. 
Se admite, pînă la  
20% de cuburi sau 
felii tăiate 
neunoform, înălţimea 
stratului  superior de 
umplere fără  fructe, 
mm, max.: 20 – 
pentru borcanele I,III 
de tip  82-500,              
25 – pentru 
borcanele I, III de tip 
82-1000,  30 – 
pentru borcanele I, III 
de tip 82-2000,  53 – 
pentru borcanele  I, 
III de tip 82-3000 

Piure cu o consistenţă 
omogenă fără sîmburi, 
rămăşiţe din camera 
seminceră şi coajă 

Piure cu o 
consistenţă 
omogenă fără 
sîmburi şi 
rămăşiţe din 
camera 
seminceră, 
particule de 
coajă şi fibre 
neprelucrate. 
Pentru paste de 
dovleac şi 
gutuie se admite 
prezenţa 
particulelor tari 
de miez de 
gutuie 

Masă 
omogenă, 
uniform 
mărunţită cu 
incluziuni 
vizibile de 
condimente şi 
verdeaţă 

Piure cu o 
consistenţă 
omogenă 
cu prezenţa 
particulelor în 
toată masa 

Consistenţa Cuburi sau felii de 
dovleac cu o 
consistenţă densă, 
nerăsfierte. Se admit 
fructe răsfierte 
conform masei,   
max. 5% 

Curgătoare sau 
necurgătoare pe o 
suprafaţă orizontală. 
Se admite: 
- prezenţa particulelor 
mărunţite de 
condimente, usturoi de 
mărimea de la 1,0 pînă 
la 2,0 mm;  
- prezenţa particulelor 
unice de seminţe şi 
cojiţe; 
- incluziuni întunecate 
de condimente; 
-stratificare 
neînsemnată; 
-întunecare 
neînsemnată a stratului 
superior 

Masă densă  
onctuoasă, care 
se întinde 
neînsemnat pe 
o suprafaţă 
orizontală. Nu 
se admite 
zaharisirea 

Consistenţă  
de sub formă 
de piure, care 
se întinde pe o 
suprafaţă 
orizontală sau 
are formă uşor 
granulată. 
Se admite 
separarea unei 
cantităţi 
neînsemnate 
de apă  

Semicurgă-           
toare pînă la 
densă cu 
prezenţa de 
particule 
răsfierte de 
crupe 

Miros şi gust Gust plăcut, uşor 
acid, moderat sărat 
cu aromă de 
condimente, fără 
gust şi miros străin 

Plăcut, picant, cu aromă 
bine pronunţată de 
dovleac, şi condimente. 
Pentru sosuri  cu muştar 
iute, predomină gustul şi 
aroma specifică 
muştarului 

Corespunzător  
dovleacului, fără 
gust şi miros 
străin 

Corespunză-
toare 
ghiveciurilor 
preparate din 
dovleac şi 
legume în 
prealabil 
pregătite. 
Nu se admite 
gust de ulei 
rînced şi 
prezenţa unui 
gust şi miros 
străin. 

Corespunză-
toare 
dovleacului şi 
crupelor 
tratate 
termic, fără 
gust şi miros 
străin   
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Tabelul 1 (continuare) 

 
5.2.2 Proprietăţile fizico-chimice ale produselor, conform tabelului 2. 
 
Tabelul 2  

Denumirea 
indicelui 

Caracteristicile produselor 
Marinate Sosuri Paste Ghiveciuri Terciuri 

Culoare Omogenă, 
corespunzătoare 
celei naturale 

Corespunzătoare 
dovleacului şi 
legumelor după 
tratamentul termic 

De la portocaliu 
deschis pînă la 
portocaliu 
închis. Se 
admite nuanţă 
maro deschis  

Uniformă în 
toată masa de 
la galben pînă 
la maro 
deschis. Se 
admite 
Întunecarea 
neînsemnată 
a stratului 
superior  

Omogenă, de la 
galben deschis 
pînă la maro 
deschis, cu o 
culoare diferită a 
particulelor  de 
bază ale crupelor 
respective. Se 
admite  
întunecarea 
neînsemnată a 
stratului superior 
(sau lateral), 
sediment 
neînsemnat pe 
partea superioară 
a produsului 

Denumirea indicelui Limită admisibilă pentru produsele din dovleac Metoda de 
analiză Marinate Sosuri Paste Ghiveciuri Terciuri 

   de 
hrişc

ă 

de 
porum

b 

de 
griş 

de 
ovăz 

Fracţia masică de 
substante uscate 
solubile, %, min. 

10 26-35 69 19 17 15,5 17 17 SM SR EN 
12143,  
GOST 28561 

Fracţia masică de 
cloruri, % 

0,1 – 0,2 1,0-2.0 - 1,2-1,6 0,2-0,3 GOST 26186 

Fracţia masică de 
acizi titrabili, %, 
exprimată în: 
- acid acetic 
- acid citric 
- acid malic 

 
 
 

0,5–0,7 

 
 
 

0,5-1,2 

 
 
 
 

0,8-1,3 

 
 

0,5 
 

0,5 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

SM SR ISO 
750 

Fracţia masică de 
grăsimi, %, min. 

 
- 

 
 

 
 

 
7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

GOST 
8756.21 

Fracţia masică de 
zăharuri,%, min. 

 
1,0 

 
- 

 
- 

 
1,2-1,6 

 
8 

 
7 

 
9 

 
7 

GOST 
8756.13 

Fracţia masică de 
legume raportată la 
masa netă a 
produselor, indicată 
pe etichetă, min. 

 
 

55 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

GOST 8756.1 

Fracţia masică de 
impurităţi minerale, 
max. 

Nu se 
admit 

0,02 Nu se 
admit 

0,05 Nu se admit GOST 
25555.3 

Impurităţi de origine 
vegetală 

Nu se admit 
 

GOST 26323 

Corpuri străine Nu se admit Punctul 7.6  
din prezentul 

standard  
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5.2.3 Conservele trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare privind conținutul de contaminanți [2], 
prezentate informativ în tabelul 3. 
 
Tabelul 3 
 

 
Denumirea indicelui 

 

 
Limita 

admisibilă 

 
Metoda de analiză 

 

Fracţia masică de staniu, mg/kg de 
greutate umedă 

 
200 

 
SM EN 15764, SM EN 15765, GOST 26935 

Fracţia masică de arsen, %, recalculată la 
conţinutul total de acizi graşi în grăsimi, 
max. 

 
1,0 

 
SM EN 15763, GOST 26930 

Fracţia masică de plumb, mg/kg de 
greutate umedă 

 
0,1 

 
SM SR EN  14082, SM SR EN 14083,              
SM SR EN 14084, GOST 26932 

Fracţia masică de cadmiu, mg/kg de 
greutate umedă 

 
0,05 

 
SM SR EN  14082, SM SR EN 14083,               
SM SR EN 14084, GOST 26933 

Micotoxină patulină, µg/kg 10,0 GOST 28038 

 
5.2.4 Produsele trebuie să respecte reglementările legale în vigoare privind caracteristicile microbiologice 
[9], prezentate informativ în tabelul 4. 
 
Таbelul 4  
 

Denumirea indicelui Limită admisibilă admise Metode de analiză, conform Sos Paste 
Microorganisme mezofile aerobe şi 
facultativ-anaerobe, UFC per 1g de produs, 
max. 

5⋅104 1⋅104 SM EN ISO 4833-1,                  
SM EN ISO 4833-2,  

GOST 10444.15 

Bacterii coliforme per 0,01g de produs Nu se admit 
SM ISO 4831, SM ISO 

4832, GOST 30518 
Micete de mucegai, drojdii, UFC per 1g de 
produs,max. 

50 Nu se admit GOST 10444.12 

Microorganisme patogene, inclusiv 
Salmonella per 25 g de produs 

Nu se admit - SM EN ISO 6579, 
SM CEN ISO/B 6579-2 

GOST 30519 
 
5.2.5 Produsul trebuie să respecte reglementările legale în vigoare privind conţinutul de aditivi alimentari [5], 
prezentate informativ în tabelul 4. 
 
Таbelul 4  
 

Numărul E Denumirea aditivului Nivelul maxim (mg/l sau mg/kg, după 
caz) 

Е 260 аcid acetic quantum satis 
Е 330 аcid citric quantum satis 
E 334 acid tartric (L (+)-) quantum satis 
E 410 gumă din seminţe de carruba quantum satis 
Е 415 gumă de xantan quantum satis 
Е 412 gumă de guar quantum satis 
E 220-E 228⃰⃰ dioxid de sulf– sulfit acid de potasiu 50 
⃰ Nivelurile maxime sînt exprimate în SO2 şi se referă la cantitatea totală, disponibilă din toate sursele, un 
conţinut de SO2 nu mai mare de 10 mg/kg sau 10 mg/l nu este considerat a fi prezent (pentru legume albe) 
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5.3 Cerinţe privind materia primă şi materialele 
 
5.3.1 Materia primă de bază utilizată pentru fabricarea produselor respective sînt soiurile de dovleac 
corespunzătoare.  
 
5.3.2 Dovleacul destinat fabricării conservelor trebuie să fie ajuns la maturitate, sănătos, curat, curăţat de 
cozi, frunze, fără semne de mucegăire, cu coajă uşor detaşabilă. Se admite nuanţe corespunzătoare 
dovleacului cu spectru: de la galben închis pînă la portocaliu.  
 
5.3.3 Materia primă şi materialele trebuie să corespundă cerinţelor actelor normative în vigoare, lista 
informativă a cărora este prezentată în anexa C.  
 
5.3.4 Materiile prime şi materialele auxiliare utilizate recomandate pentru fabricarea produselor, conform 
anexei B. 
 
5.3.5 Fiecare lot de materie primă, aditivi alimentari, ambalaje utilizate pentru fabricarea produselor trebuie 
să fie însoţit de documente ce atestă inofensivitatea şi calitatea conform actelor normative în vigoare.  
 
5.3.6 Nu se admite pentru prelucrare materie primă şi materiale auxiliare, în care conţinutul rezidual de 
contaminanţi, nitraţi, radionucleizi şi pesticide depăşeşte limitele admisibile stabilite în actele normative şi 
legislative în vigoare, lista informativă a cărora este prezentată în anexa C. 
 
 
5.4 Etichetare 
 
5.4.1 Etichetarea produsului în ambalaj de desfacere, conform actelor normative şi legislative în vigoare, 
lista informativă a cărora este prezentată în anexa C. 
 
5.4.2 Ambalajele de transport se etichetează conform actelor normative şi legislative în vigoare, cu aplicarea 
simbolurilor de avertizare „Fragil”, „Sus” conform  SM  SR EN ISO 780. 
 
5.5 Ambalare 
 
5.5.1 Produsele se ambalează în ambalaj de consum ermetic închis cu ambalare ulterioară în ambalaj de 
transport. Se recomandă utilizarea următoarelor ambalaje de consum: 
- borcane de sticlă cu capacitatea de la 0,350 pînă la 720 dm3, închise cu capace de metal lăcuite sau 
acoperite cu alt material, admise pentru contact cu produsele alimentare; 
- cutii de metal cu capacitatea de la 0,370 pînă la 0,570 dm3 acoperite cu două straturi de lac sau alte 
materiale, admise pentru contact cu produsele alimentare. 
- în ambalaje din materiale polimerice, pachete din material polimeric  combinat, pachete „doi-pac” din folie 
de laminat, admise pentru contact cu produsele alimentare  
- în tamburi de carton înfăşurat, cu înveliş hidrofob şi garnitură de etanşare cu saci de inserţie de polietilenă; 
- butoaie de lemn; 
Pasta ca semifabricat pentru industria alimentară se ambalează în cilindri de carton şi butoaie din lemn. 
 
5.5.2 Materialele utilizate pentru ambalare care vin în contact cu produsul trebuie să fie obținute în 
conformitate cu bunele practici de fabricație astfel încît, în condiții normale sau previzibile de utilizare, 
acestea să nu transfere produsului substanţele care intră în compoziţia lor în cantităţi care ar putea: 
a) să pericliteze sănătatea consumatorilor; 
b) să producă o modificare inacceptabilă a compoziţiei produsului; 
c) să producă o alterare a caracteristicilor organoleptice ale acestuia. 
 
5.5.3 Produsele în ambalaj de desfacere se plasează în ambalaj de transport, cutii din carton ondulat şi 
containere din materiale polimerice. 
 
5.5.4 Ambalajele de desfacere şi de transport şi mijloacele de închidere trebuie să asigure păstrarea 
produsului pe parcursul termenului de valabilitate cu condiţia respectării condiţiilor de păstrare şi transport.  
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5.5.5 Ambalajele de consum, mijloacele de închidere şi ambalajul de transport trebuie să fie avizate pentru 
utilizare în industria alimentară. 
 
5.5.6 În fiecare unitate de ambalaj de transport trebuie să se plaseze produsele unui singur lot (data 
fabricării). 
 
 

6 Reguli pentru verificarea calităţii 
 
6.1 Regulile pentru verificarea calității, conform GOST 26313. 
 
6.2 Calitatea ambalării, corectitudinea etichetării, masa netă, caracteristicile organoleptice, indicii fizico-
chimici, fracţia masică a ingredientelor adăugate şi a aditivilor alimentari se verifică pentru fiecare lot de 
produse. 
 
6.3 Periodicitatea controlului fracţiei masice de SO2 – o dată în 20 de zile. 
 
6.4 Controlul caracteristicilor microbiologice se efectuează în conformitate cu cerinţele actelor normative în 
vigoare  
 
6.5 Periodicitatea controlului conţinutului de contaminanţi, se stabileşte în conformitate cu [8] în baza 
principiilor HACCP. 
 
 

7 Metode de verificare 
 

7.1 Prelevarea probelor conform GOST 26313, pregătirea probelor conform GOST 26671 şi GOST 26929, 
metodele de analiză, conform GOST 8756.1, GOST 8756.18.  
 
7.2 Prelevarea probelor pentru analizele microbiologice conform GOST 26668, pregătirea probelor conform 
SM SR EN ISO 6887-1, GOST 26669, cultivarea microorganismelor conform GOST 26670,                                   
SM SR EN ISO 7218. 
 
7.3 Analizele microbiologice necesare pentru confirmarea sterilităţii industriale se efectuează conform   
GOST 30425. 
 
7.4 Analizele de confirmare a alterării microbiene se efectuează conform GOST 10444.11, GOST 10444.12, 
GOST 10444.15, GOST 30425. 
 
7.5 Analizele de depistare a microorganismelor patogene se efectuează conform SM SR EN ISO 7932,            
SM SR EN ISO 7937. 
 
7.6 Metodele de verificare a indicilor fizico-chimici conform standardelor indicate în tabelul 2. Corpurile 
străine, calitatea ambalării şi  etichetării se determină prin examinare vizuală. 
 
7.7 Metodele de verificare a conţinutului de contaminanţi, conform standardelor indicate în tabelul 3. 
 
7.8 Conţinutul de aditivi alimentari se determină prin şarjare reală. 
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8 Transport şi depozitare 
 
8.1 Produsele se transportă cu orice tip de transport acoperit în conformitate cu regulile de transport al 
încărcăturilor în vigoare pentru tipul de transport dat.  
 
8.2 Condiţiile de depozitare şi transport trebuie să asigure păstrarea integrităţii şi caracteristicilor produsului, 
definite prin prezentul standard. Acestea trebuie să fie documentate şi informaţia transmisă de către 
producători. 
 
8.3 Depozitarea produselor din dovleac se face în ambalaje originale cu respectarea cerinţelor legislative în 
vigoare din domeniu. Produsul se păstrează în încăperi curate neinfestate, bine aerisite, ferite de razele 
solare şi de îngheţ la temperatura de la 0 °C până la 20 °C şi umiditatea relativă a aerului de max. 75%. 
 
8.4 Termenul de valabilitate este stabilit de către producător în funcție de modul de ambalare, tipul de 
ambalaj și condițiile de depozitare și pentru produsele definite în prezentul standard nu trebuie să 
depășească: 

 
a) Produse sterilizate, în ambalaj de sticlă: 

- sosuri – 12 luni de la data fabricării; 
- ghiveciuri – 3 ani de la data fabricării; 
- marinate – 2 ani de la data fabricării; 
- terciuri – 2 ani de la data fabricării. 

 
b) Produse sterilizate, în ambalaj de metal: 

- ghiveciuri – 2 ani de la data fabricării; 
- paste – 12 luni de la data fabricării. 
 

c) Produse nesterilizate: 
- sosuri – 3 luni de la data fabricării în ambalaj de sticlă şi recipiente din materiale termoplastice; 
- ghiveciuri –  12 luni de la data fabricării în ambalaj din materiale termoplastice; 
- paste – 9 luni de la data fabricării în butoaie şi tambure. 
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Anexa A 
(informativă) 

 
Asortimentul produselor din dovleac 

 
 
А1 Marinate 
- dovleac marinat 
- dovleac în suc de mere 
 
А2 Sosuri 
- pe bază de fructe sau legume proaspete 
- pe bază de muştar 
 
А3 Paste 
- din dovleac 
- dovleac şi mere 
- dovleac şi corcoduşe 
- dovleac şi gutuie. 
 
А4 Ghiveciuri 
 
А5 Terciuri 
- din? dovleac şi crupe de hrişcă 
- din dovleac şi crupe de griş 
- din dovleac şi crupe de ovăz 
- din dovleac și crupe de porumb 
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Anexa B 
(informativă) 

 
Lista materiilor prime şi materialelor auxiliare pentru fabricarea produselor 

din dovleac 
 

Pentru fabricarea produselor din dovleac se utilizează următoarele materii prime și materiale: 
 

- dovleac proaspăt 

- crupe de hrişcă 

- crupe de griş 

- crupe de ovăz 

- crupe de porumb 

- gutui 

- corcoduşe proaspete 

- morcov de masă proaspăt 

- mere proaspete pentru prelucrarea industrială  

- ceapă proaspătă 

- ceapă uscată 

- usturoi proaspăt 

- usturoi uscat 

- verdeaţă de pătrunjel, ţelină şi mărar uscate 

- rădăcini de pătrunjel, ţelină şi păstîrnac uscate 

- frunze de dafin uscate 

- produse de tomate concentrate 

- ienibahar 

- ghimbir 

- cuişoare 

- nucşoară 

- scorţişoară 

- piper negru şi alb 

- boia de ardei 

- coriandru 

- chimen 

- pectină 

- ardei iute 

- ardei dulce 

- piureuri din fructe şi pomuşoare 

- fructe şi pomuşoare conservate cu dioxid de sulf lichid (E 220) sau soluţie apoasă 

- fructe şi pomuşoare congelate 

- legume congelate 

- piure de legume 

- ulei de floarea-soarelui 

- ulei de seminţe de bumbac 
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- ulei de soia 

- zahăr-cristal 

- muştar alimentar uscat 

- acid citric monohidridat alimentar (Е 330) 

- acid tartric alimentar (E 334) 

- acid acetic (E 260) 

- oţet alimentar 

- amidon de porumb 

- amidon de cartofi 

- suc de tomate 

- suc de mere concentrat 

- glutamat de sodiu Е 621  

- aditivi alimentari -stabilizatori, agenţi de îngroşare: xantan (Е 415), gumă de guar (Е 412), acetilat de 

amidon(Е 1420), adipat de diamidon acetilat (Е1422), emulsifiant, agent de îngroşare: amidon hidroxipropilic 

(Е 1440) sau compuşi ai acestora 

- verdeţuri condimentare 

- rădăcini de legume 

- condimente, ierburi aromatice şi condimentare, extracte a substanţelor aromatice (pătrunjel, mărar, muştar, 

piper negru, ienibahar şi altele) 

- conservanţi - acid sorbic (Е 200)  şi sărurile sale 
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Anexa C 
(informativă) 
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Anexa D 
(informativă) 

 
Valoarea nutritivă şi energetica per 100 g produs 

 
Tabelul D.1 
 

Denumirea produsului Valoarea nutritivă, g Valoarea energetică 
Glucide Proteine Grăsimi kcal кJ 

Marinate: 
- dovleac marinat 

 
6,0 

 
- 

 
- 

 
32 

 
134 

Sosuri: 
- pe bază de piure 
- cu adaos de ulei 

 
21-28 

 
4,3-6,5 

 
- 

 
101-138 

 
424-580 

26-31 4,3-6,5 4,0 152-186 638-781 
Paste din dovleac 64 - - 256 1063 
Ghiveciuri 8,0 2,0 7,0 103 433 
Terciuri: 
- din dovleac şi crupe de hrişcă 
- din dovleac şi crupe de porumb 
- din dovleac şi crupe de griş 
- din dovleac şi crupe de ovăz 

 
8,0 
7,0 
9,0 
7,0 

 
1,9 
1,9 
1,9 
1,4 

 
- 
- 
- 

0,5 

 
40 
36 
44 
38 

 
168 
151 
185 
160 
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