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Program SECTORIAL ADER 2020 
Cod proiect: 34/ADER 3.1.1 
 
Parteneriatul proiectului: 

Unitatea contractantă CO - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI 
INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE-INMA Bucureşti 

Partener P1- Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti -ICDP Mărăcineni  
Obiectivul general al propunerii îl constituie creşterea competitivităţii fermelor de semi-subzistenţă, prin 
realizarea şi implementarea unui echipament destinat sortării-calibrării merelor, echipament care să ofere 
posibilitatea obţinerii unor fructe de calitate, în loturi uniforme dimensional.  
Obiectivul specific - fundamentarea unei tehnologii moderne de sortat mere după dimensiuni și realizarea 
unui echipament adecvat pentru sortarea eficienta a merelor dupa dimensiuni, pentru cresterea capacitatii de 
valorificare a fructelor din fermele de semi-subzistență 

Fazele de execuţie ale proiectului: 

 
Faze /Activităţi/ Parteneri 

 

 
Rezultate planificate Termene 

Faza 1. 

Studiu tehnologic privind 
tehnicile de sortare şi 

calibrare 
15.12.2011 

Activitate 1.1. Stabilirea parametrilor tehnico-economici ai 

echipamentului tehnic de calibrare a merelor. Optimizarea structurii 
sortimentale la specia măr în scopul adaptării la cerinţele pieţei. Crearea 
unei baze de date privind caracteristicile fructelor (mărime, formă, culoare, 
fermitate etc.) provenite din plantaţiile pe rod prezente şi în curs de 
înfiinţare, cu influenţă asupra posibilităţilor de condiţionare (calibrare, 
sortare, păstrare etc.) 

Conducător proiect: CP: Studiului tehnologic privind tehnicile de sortare 

şi calibrare. 

Partener 1: P1: - Optimizarea structurii sortimentale la specia măr în 

scopul adaptării la cerinţele pieţei;  
- Crearea unei baze de date privind caracteristicile fructelor (mărime, 
formă, culoare, fermitate, etc) provenite din plantaţiile pe rod prezente şi 
în curs de înfiinţare, cu influenţă asupra posibilităţilor de condiţionare 
(calibrare, sortare, păstrare, etc.). 

Faza 2:  

Proiect de execuţie 
tehnică a echipamentului 
de sortat mere după 
dimensiuni. 

31.05.2012 

Activitate 2. Proiectare ME echipament tehnic de sortat şi calibrat mere. 

Conducător proiect: CP: Realizare documentaţie de execuţie tehnică a 

echipamentului de sortat mere 

Partener 1: P1: - 

Faza 3 

- ME echipament tehnic 
şi AT la execuţie  
- Baza de date soiuri 
mere 

31.09.2012 

Activitatea 3.1: Execuţie ME de echipament tehnic de sortat şi calibrat 

mere 

Conducător proiect: CP: Execuţia de echipamente tehnice din cadrul 

echipamentului de sortat mere după dimensiuni; Consultanta şi AT la 
execuţie 

Partener 1: P1: Verificarea  reproductibilității indicatorilor in anul al 2-lea 

de experimentare. Imbunatatirea bazei de date 

Faza 4 - Metodica de încercari în 
condiții de laborator.  
- Raport de 
experimentare în condiţii 
de laborator 

31.04.2013 
Activitatea 4.1: Experimentarea în condiţii de laborator a modelului 

experimental de echipament tehnic de sortat şi calibrat mere 

Conducător proiect: CP: Raport de experimentare în condiţii de laborator  

 

 



 
Faze /Activităţi/ Parteneri 

 

 
Rezultate planificate Termene 

Faza 5 

- Metodica de incercari în 
condiții de exploatare 
- Raport de 
experimentare în condiții 
de exploatare  

30.08.2013 

Activitate 5.1 

Experimentarea  M.E. al echipamentului tehnic de sortat şi calibrat mere 
în condiţii de exploatare 

Conducător proiect: CP 

Efectuarea experimentărilor in condiţii de laborator câmp 

Partener 1: P1: Participa la realizarea experimentărilor 

Faza 6 

- Manual de exploatare 
- DE finală pt. 
echipament 
- Dosar omologare 

30.06.2014 

Activitate 6.1: Demonstrarea funcţionalităţii si utilităţii echipamentului. 

Intocmire manual de exploatare, DE finală; Întocmire dosar omologare 

Conducător proiect: CP: Definitivează documentaţia de execuţie a 

echipamentului de sortat mere după dimensiuni. Elaborează manual de 
exploatare;Întocmeşte dosarul de omologare  

Partener 1: P1: Realizează demonstrarea funcționalității echipamentului 

de sortare mere după dimensiuni 
- Raport de demonstrare 

Faza 7 
- Materiale de informare:  
fise tehnice, postere; 
- Articole in reviste de 
specialitate;  
- Participări la sesiuni 
ştiinţifice,  
- Cerere brevet de 
invenţie 

31.10.2014 

Activitate 7.1. Diseminarea pe scara larga a rezultatelor obţinute 

Conducător proiect: CP  

Realizează diseminarea pe scară largă a informațiilor. Elaborează cerere 
de brevet 

Partener 1: P1 

Realizează materiale de informare 

Rezumatul proiectului: 
Obiectivul general al propunerii l-a constituit creşterea competitivităţii fermelor de semi-subzistenţă, 

prin realizarea şi implementarea unui echipament destinat sortării-calibrării merelor, echipament care să 
ofere posibilitatea obţinerii unor fructe în loturi uniforme dimensional, ceea ce va creşte vandabilitatea 
acestora pe pieţele regionale şi locale, chiar în condiţiile unei concurenţe acerbe din exterior şi va face 
profitabilă munca fermierilor din fermele pomicole. 

Se va contribui astfel la realizarea unei tehnologii de sortare-calibrare a merelor prin realizarea şi 
implementarea unui echipament de sortare-calibrare a merelor. Linia mecanică de selectare a fructelor va 
avea o capacitate de prelucrare medie, adecvată volumului de fructe din fermele de semi-subzistenţă. 
Echipamentul de sortare este un calibror cu „fir” model universal cu şnec (cu reglarea milimetrică a şnecului 
de calibrare), masă specială de preluare, cu port lădiţe reglabile, portiţe de evacuare, caracterizându-se 
printr-o construcţie simplă dar eficientă, preţ de cost accesibil, ceea ce îl va face uşor vandabil. 

Printr-o analiză a soiurilor la specia măr s-a va realizat o bază de date care va constitui îndrumarul 
necesar celor ce doresc să înfiinţeze plantaţii pomicole de meri. 

În cadrul proiectului, conform planului de realizare a fost elaborată documentația tehnică de execuție 
pentru un echipament tehnic de sortare-calibrare mere care să fie integrat în tehnologia de condiționare a 
merelor. 

Rezultatele realizate: 
- Studiu tehnologic şi temă de proiectare, (CP); 
- Baza de date privind caracteristicile fructelor (mărime, forma, culoare, fermitate) provenite din plantațiile pe 
rod prezente și în curs de înființare, cu influență asupra posibilităților de condiționare(calibrare, sortare, 
păstrare, etc.), (P1); 
- Proiect de execuţie tehnica a echipamentului de sortat mere după dimensiune, (CP) 
- Echipament de sortat mere după dimensiuni -model experimental, (CP); 
- Metodologie de încercări în condiții de laborator / exploatare a echipamentului de sortat mere după 
dimensiuni, (CP); 
- Raport de experimentare în condiții de laborator a echipamentului de sortare mere după dimensiuni, (CP); 
- Raport de experimentare în condiții de laborator-câmp a echipamentului de sortare mere, (CP; P1); 
- Manual de exploatare, (CP); 
- Dosar de omologare, (CP); 
- Raport de demonstrare, (P1); 
- Materiale de informare: Articole, fise tehnice, postere, comunicări ştiinţifice, (CP,P1); 
- Cerere pentru brevetarea soluţiilor inovative, (CP); 
- Pagină WEB (CP). 



 

Prezentarea tehnologiei realizate în cadrul proiectului 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                
 
 
 
 

Conditionarea este operatia tehnologica prin care se creeaza sorturi omogene de fructe, cu aceeasi 

culoare, forma, marime, stare fitosanitara, grad de integritate si de maturitate.  

  Conditionarea consta in: presortare, sortare, spalare, periere, lustruire, ceruire, tratare pentru 

distrugerea microflorei epifite, zvantare, ambalare si depozitare.  

   Procesul de conditionare este determinat de destinatia fructelor: pentru consumul imediat, pentru 

depozitare si distributie ulterioara, pentru consum dupa procesare. 

 

 

Fişă tehnică : 

 

ECHIPAMENTUL PENTRU SORTAREA MERELOR DUPĂ DIMENSIUNI 
- ECM - 

 
Echipament pentru sortarea merelor după dimensiuni 

 

Tehnologia de conditionare 

1) Presortare 

7) Ambalare si depozitare 6) Zvantare 

2) Sortare 3) Spalare 

4) Lustruire, ceruire 

5) Tratare pentru 
distrugerea 

microflorei epifite  

5) Tratare pt. distrugerea 
microflorei epifite  



     DESTINAŢIE: 

Echipamentul pentru sortarea şi calibrarea merelor, este destinat sortării merelor după dimensiuni, în 
cadrul fermelor pomicole de semi-subzistență, sortarea merelor efectuându-se după diametrul ecuatorial 
maxim (Dmax), pe 7 grupe dimensionale. 

 

CARACTERISTICI TEHNICE: 

- Grupe dimensionale de sortare: 
               < 60 mm;  

   60…65 mm 
   65…70 mm;  
   70…75 mm;  
   75…80 mm;  
   80…85 mm; 
     > 85 mm. 

   - Dimensiuni de gabarit: 
           Lungime:    aprox.3500 mm; 
           Lățime      aprox.2050 mm 
          Înălțime      aprox.1600 mm 
- Capacitatea de lucru orară, kg/h cca.400 kg/h (fără timpi auxiliari de încărcare) 
 

       AVANTAJE ECONOMICE ŞI SOCIALE: 
     - creşterea cifrei de afaceri la producători; 
     - creşterea cifrei de afaceri la distribuitori/vânzători; 
     - creşterea productivității muncii; 
     - reducerea timpului de sortare şi implicit de vânzare a fructelor. 

        BENEFICIARI: 
     - Fermieri din fermele de semi-subzistenţă 
 

DISEMINAREA REZULTATELOR: 

 Comunicări în cadrul unor manifestări ştiințifice sau târguri expoziționale de profil: 

 Târgul AGROMEXPO  26-29.04.2012, Centrul de Afaceri şi Expoziţii, Bacău  

 Târgul EXPOTEHNICA, Salonul Naţional al Cercetării şi Inovării, 05-07.07.2012, Bacău, România; 

 Manifestarea ştiințifică „Cercetarea pomicolă - O şansă pentru agricultura românească”-

23.10.2012, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti, România; 

 Târgul Naţional pentru Agricultură şi Industrie Alimentară AGRALIMEX septembrie 2013, Camera 

de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman, cu sprijinul Primăriei Municipiului Alexandria 

Alexandria, jud. Teleorman; 

 Salonul Internaţional de inventică PROINVENT, ediţia XI-a, 2013, Complexul Expo Transilvania din 

Cluj–Napoca, jud. Cluj; 

 Târgul EXPOTEHNICA, Salonul Regional al Cercetării 2013, 29.08-01.09.2013 Bacău; 

 Târgul Naţional pentru Agricultură şi Industrie Alimentară AGRALIMEX 2013, Camera de Comerţ, 

Industrie şi Agricultură Teleorman, cu sprijinul Primăriei Municipiului Alexandria; 

 Târgul AGROTEX 2014, organizat de Camera de Comerţ si Industrie Dolj la Casa Tineretului din 

Craiova, jud. Dolj, în data de 08.05.2014; 

 Simpozionul „Progresul tehnologic-rezultat al cercetării”, AGIR-Asociația Generală a Inginerilor 

din România, în data de 22.05.2014; 

 Sesiunea anuală de comunicări ştiințifice: „Realizări şi perspective în valorificarea produselor 

horticole”, care a avut loc la Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Industrializarea şi 

Marketingul Produselor Horticole - HORTING, Bucureşti, în data de 09.10.2014.  

 Târgul Tehnic Internațional București, TIB 2014, 15-18.10.2014, Salonul Cercetării şi Inovării, 

Salonul de invenții şi Inovații. 



 

 Articole publicate 
 

 „Echipament tehnic de sortare-calibrare mere / Technical Equipment for Sorting Apples by 
Size” Autori: Lucretia Popa, Romeo Drăgan, George Lazăr, Vasilica Ştefan. Jurnalul „Fruit growing 
research”, vol. XXVIII, 2012, (ISSN 2286–0304, ISSN–L 2286–0304 Online ISSN 2344–3723, ISSN–L 2286–
0304), Piteşti.      http://www.icdp.ro/publicatii/lucrari%202012/16.%20Lucretia%20Popa.pdf 

 „Researches Regarding Apples Sorting Process by Their Size/Cercetări privind procesul de 
sortare a merelor după dimensiuni” Autori: Popa L, Ciupercă R, Nedelcu A, Voicu E, Ştefan V, Petcu A, 
Revista „INMATEH-Agricultural Engineering”, vol.43-2/2014, ISSN print: 2068–4215/ ISSN online: 2068–
2239, pp.97-102, Bucureşti     http://www.inmateh.eu/INMATEH_2_2014/11_Popa%20Lucretia.pdf 

 „Echipamente destinate sortării merelor”, Autori: Popa Lucreția, Lazăr George, Ştefan Vasilica, 
Petcu Albert, Revista TECHNOMARKET, iulie-august, 2014, nr.3/2014, ISSN: 2360–4085, pg.22-23. 

 “Echipament tehnic destinat sortării merelor după dimensiuni”, Autori: Popa Lucreția, 
Nedelcu Ancuța, Ciupercă Radu, Ştefan Vasilica, Petcu Albert. Buletinul AGIR nr.3/2014. ISSN-L 1224-7928. 

 “Cercetări privind sortarea merelor după dimensiuni”, Autori: Lucreţia Popa, R. Ciupercă, 
Vasilica Ştefan, A. Petcu, G. Lazăr, Ana Zaica, În curs de publicare volumul Lucrări Științifice – 
I.C.D.I.M.P.H. – Horting, ISSN 2285–1313; 

 „Influenţa neuniformităţii distribuţiei apei la echipamentele de irigare localizată asupra 

creşterii şi fructificării mărului în livezi de mare densitate”, Autori: N. Tanasescu, E. Chiţu, D. Sumedrea, 
C. F. Marin. Analele “Fruit Research Institut”- Pitesti, Vol. XXVIII, 2012, pag: 104 – 111; 

 “Studii privind evoluţia unor însuşiri ale calităţii fructelor de măr pe perioada păstrării în 
depozite frigorifice”, Autori: Tănăsescu N, Chiţu E, Popa L., In curs de apariţie în Analele “Fruit Research 
Institut”- Pitesti - Maracineni, Vol. XXIX, 2014, (ISSN 2286–0304, ISSN–L 2286–0304 Online ISSN 2344–
3723, ISSN–L 2286–0304), Piteşti. 

 
 

 Pagină WEB 
Pagina WEB a proiectului, găzduită pe site-ul www.inma.ro, va conduce la creşterea vizibilităţii şi 

reducerea timpului de diseminare. Pagina Web a proiectului este următoarea: 
http://www.inma.ro/ADER_2020/lista_ADER_2020.htm. 
 
 Cerere de brevet de invenţie 
• „Echipament de sortat mere după masa marului” Nr.înregistrare A/01037/19.12.2012 Autori: 
Popa Lucreția, Ciupercă Radu, Drăgan Romeo Nicolae, Lazăr George 
• „Echipament pentru sortare-calibrare fructe, cu reglare simultană a poziției valțurilor. 
Nr.înregistrare A/00795/27.10.2014 Autori: Popa Lucreția, Ciupercă Radu, Ştefan Vasilica, Nedelcu Ancuța 
 

 CD ROM (filme, poster, fişă tehnică) 
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