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Avantajele conservarii integrate si integrale a legumelor si fructelor 

prin deshidratare-uscare si prin fierbere-coacere cu utilaje, 

tehnologie si retete inventive romanesti 

 

        Ca sa poata fi consumate in tot timpul anului si in orice parte a 

globului pamantesc, legumele, fructele, plantele ca produse sezoniere 

se conserva prin deshidratare fierbere coacere cu mijloace de inginerie 

tehnologica astfel incat sa isi pastreze calitatile organoleptice . 

Deshidratarea sau uscarea artificiala cu flux de aer cald ca agent de 

uscare, cu umiditate si temperatura controlata in mod automat este cel 

mai sanatos si eficient mod de conservare pe termen lung a produselor 

vegetale sau animale cunoscut pana in prezent. 

 

 

Deshidratarea sau uscarea artificiala a produselor vegetale (legume, 

fructe, ciuperci, musli, fructe de padure, plante aromatice si 

condimentare, etc.) la temperaturi de 65-72ºC timp de 3-7 ore cu 

blansare si centrifugare  inainte de uscare dovedeste ca este vorba de 

un proces tehnologic studiat si controlat cu mijloacele ingineriei 

tehnologice,  proces prin care se elimina apa din produsul vegetal sau 

animal, si se distrug formele vegetative ale micro-organismelor. 
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Continutul redus de apa in produs (6-7% la legume si  20-25% la 

fructe) pe de o parte si pe de alta parte operatia de blansare asigura 

legumelor si fructelor deshidratate o comportare foarte buna din punct 

de vedere microbiologic si impiedica reactiile chimice nedorite (oxidare, 

decolorare, imbrunare) pe toata durata pastrarii acestor produse. 

 

Prin deshidratare legumele, fructele, plantele cu tehnologia detinuta de 

MIRACO isi pastreaza, printr-o operatie tehnologica de inactivare 

enzimatica, toate calitatile nutritive, organoleptice si medicinale si spre 

deosebire de cele fara gust si cu mare perisabilitate si costisitor 

congelate si transportate, isi reduc greutatea de cca. 8-10 ori, volumul 

de 2-3 ori si corespunzator reducerii de volum isi concentreaza calitatile 

nutritive si organoleptice si pot fi aduse la forma, aspectul si calitatile 

initiale prin rehidratare, atunci cand sunt consumate, daca situatia o 

cere. 

Deshidratarea este singura modalitate de conservare cunoscuta pana 

in prezent prin care produsele rezultate au caracteristici organoleptice 

si de siguranta alimentara superioare celorlalte forme de conservare si 

de utilizare, fara a fi nevoie de alte adaosuri chimice. 

Avand in vedere avantajele uscarii produselor intr-o economie 

globalizata tot mai multe produse care astazi se comercializeaza in 

asa-zisa stare proaspata vor fi cerute (datorita reducerii greutatii, 

respectiv a cheltuielilor de transport de 8-10 ori prin eliminarea apei din 

produs precum si o mai buna conservare a calitatilor nutritive) si 

comercializate tot mai mult pana la exclusiv in stare deshidratata in mai 

toate tarile lumii, iar noi va trebui sa fim pregatiti. 

MIRACO dispune de tehnologii inventive de uscare astfel incat de 

exemplu compoturile, pasta de tomate, mazarea, nectarul, etc. sunt 



3 
 

preparate, ambalate, imbuteliate la momentul de consum in lunile de 

iarna, in functie de comenzi prin rehidratare. In acest fel se elimina 

imobilizarea unor fonduri insemnate purtatoare de dobanzi inca din 

timpul verii in manopera, borcane, etichete, capace, ingrediente si 

spatii de pastrare conditionate pentru prevenirea fermentarii. Cu 

tehnologia noastra, produsele deshidratate dobandesc calitati 

suplimentare si noi posibilitati de utilizare. 

Fierberea-coacerea produselor realizate pe baza de legume si fructe, 

cum ar fi de exemplu :  gem, magiun, marmelada, zacusca, etc.,  este o 

alta varianta de conservare a produselor sezoniere pentru a fi 

consumate in extrasezon.  

Temperaturile inalte de fierbere - coacere la care se ajunge  tehnologic 

prin intermediul retetelor de fabricatie distrug orice forma vegetativa ale 

microorganismelor si asigura in timp o foarte buna comportare din 

punct de vedere microbiologic, impiedica reactiile chimice nedorite 

(mucegai, fermentatie, etc.) in timpul pastrarii produselor.     

    România în anii „80 era cel mai mare producător şi exportator de 

legume  şi fructe deshidratate din Europa (cu aport valutar mai mare 

decât al industriei constructoare de maşini), însă se  folosea în acest 

scop camere de uscare energofage cu consumuri energetice de 15-16 

ori mai mare decât consumul camerelor inventive de uscare cu flux de 

aer cald si cu funcţionare în regim economic tip Miraco. 

  Cum interesul Guvernului din acea vreme era să încaseze cât mai 

multă valută şi cu orice preţ pentru a plăti datoria externă, nimeni nu 

ţinea cont de consumul energetic aberant cu care se realiza un kg de 

produs deshidratat şi nici de faptul că preţul de vânzare la export era 

sub preţul de producţie.   
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    După „90, odată cu înfiinţarea societăţilor comerciale de stat, în 

general decapitalizate, acestea au continuat în primii ani să exporte 

după ce s-au capitalizat cu împrumuturi bancare, produse deshidratate 

cu aceleasi uscatoare energofage dar cu pretul de vanzare  fixat 

înainte de „90, la aceiaşi cumpărători şi cu aceleaşi consumuri 

energetice aberante platite insa la un pret de trei, patru ori mai mare 

decat in trecut.  

   După 2-3 ani de zile, toate aceste întreprinderi de stat, mari 

exportatoare de legume şi fructe deshidratate-uscate s-au îndatorat la 

bănci şi la furnizorii de energie termică, energie electrică, combustibil şi 

astfel au intrat una câte una în faliment, situaţie în care creditorii au 

scos la vânzare aceste capacităţi de producţie care vândute pe bani 

puţini au fost transformate în depozite comerciale sau lăsate în 

paragină şi odată cu ele şi marile bazine legumicole şi pomicole care le 

aprovizionau.   

     Trebuia ca un roman sa gaseasca cai, metode si  soluţii inventive 

pentru a reanvia această activitate extrem de profitabilă pentru 

Romania. 

 E uşor de înţeles că ponderea cheltuielilor în preţul legumelor si 

fructelor deshidratate o reprezintă consumul energetic pe kg. de produs 

deshidratat şi cine reuşeşte să reducă acest consum domină fără 

concurenţă si controleaza piaţa globala a produselor deshidratate-

uscate. 

      In prezent, in toate tarile cu inalta tehnologie se fac cercetari 

sustinute pentru reducerea ponderii cheltuielilor energetice in pretul 

produselor deshidratate-uscate.  
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Trebuie sa avem in vedere ca aproape nu exista ramuri ale industriei si 

agriculturii in care sa nu existe procese calitative legate de 

deshidratarea sau uscarea produselor. 

Avand in vedere cele de mai sus „‟Centrul de Cercetare si Proiectare 

pentru Industrie‟‟ - SC MIRACO SRL Bucuresti, produce Camere de 

Uscare in Regim Eonomic bazate pe noi solutii inventive  de echipare, 

noi procedee, tehnologii si regimuri de uscare, peste nivelul cunoasterii 

mondiale 

   Concomitent cu realizarea camerelor inventive tip MIRACO de 

deshidratat-uscat in regim economic, pentru legume, fructe, ciuperci, 

plante, seminte, paste fainoase, produse animale (carne, branza, peste), 

cherestea, produse chimice si farmaceutice in regim economic MIRACO 

a elaborat tehnologii inventive de deshidratare si regimuri de uscare 

pentru fiecare produs vegetal si animal in parte cu cautare pe piata si 

prin regimurile de uscare aplicate sub control automat a imbunatatit 

semnificativ calitatea si uniformitatea produselor deshidratate, si  a redus 

durata ciclului de uscare de 2-3 ori. 

 Noi românii, pe cheltuiala si pe munca tenace depusa la  Centrul de 

Cercetare şi Proiectare pentru Industrie MIRACO S.R.L., am reuşit să 

găsim căi, metode şi soluţii inventive pentru reducerea de 8 ori a 

consumului energetic pe kilogramul de produs deshidratat 

(legume, fructe, cherestea, etc.) si in general a produselor vegetale si 

animale în comparaţie cu cele mai performante uscătoare cunoscute în 

ţară şi în lume.   

   În domeniul uscării legumelor, fructelor, cerealelor, plantelor, 

cherestelei, cărnii, brânzei, produselor chimice sau medicamentoase 

etc., MIRACO deţine în portofoliu 11 Brevete. 
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   Toate bervetele detinute in  portofoliu de Societatea Comerciala 

MIRACO SRL. au fost obţinute numai după ce examinatorii OSIM au 

hotărât că prin brevetul de invenţie acordat am prezentat soluţii cu mult 

peste nivelul cunoaşterii mondiale ce era de ţinut pana atunci de 

inventatori britanici, americani, germani etc. 

În fine, aproape că nu există domeniu al industriei şi agriculturii în care 

să nu fie necesare intr-o anumita faza a procesului de productie operaţii 

tehnologice pentru deshidratarea sau uscarea semifabricatelor sau a 

produselor finite. 

   Mai toate ţările dezvoltate au câte unu, doua, trei,  domenii de 

activitate productivă competitivă susţinut prin cercetare si inovare 

agresivă permanentă cu care se impugn si se mentin pe piaţa mondială. 

Romania ar putea sa devina acum cea mai competitiva tara, in domeniul 

fructelor si legumelor deshidratate dar si in domeniul productiei pentru 

export a Camerelor de Uscare-Deshidratare in Regim Economic.   

Romania prin SC MIRACO SRL ar putea livra la cheie tarilor in curs de 

dezvoltare si subdezvoltare, capacitati de productie in domeniul 

deshidratarii produselor vegetale si animale. 

  Precizez că prelucrarea integrată şi integrală a legumelor şi fructelor, a 

ciupercilor şi plantelor cu tehnologia inventivă de uscare în regim 

economic deţinută acum de MIRACO S.R.L. este cea mai profitabilă 

activitate din industria alimentară. 

  Ca urmare acum putem ocupa fără concurenţă piaţa internă şi externă 

a legumelor şi fructelor conservate prin deshidratare-uscare şi 

complementar a produselor conservate prin fierbere-coacere, cum ar fi 

de exemplu: gem, magiun, marmelada, dulceata, zacusca, tocana de 
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legume, pasta de tomate, bullion, sucuri pasteurizate prezentate, dozate 

si ambalate in borcane sau deshidratate,  in pungi ca piure sau 

formatate concentrat sub  forma  de peleti, cubulete precum zaharul 

cubic.  

  Se cunoaste faptul ca  peste 20% din legumele şi fructele care se 

produc nu au aspect comercial pentru a fi consumate ca atare. Toate 

aceste legume şi fructe care altfel nu au căutare şi care nevalorificate 

influenţează negativ câştigul horticultorului pot fi valorificate prin 

Centrele de colectare şi procesare integrată şi integrală în legume şi 

fructe deshidratate, măcinate, sucuri pasteurizate etc.  

   De asemenea, cele necorespunzătoare pentru deshidratare pot fi 

valorificate prin fierbere sau coacere realizându-se gem, magiun, 

marmeladă, zacuscă, tocană de legume, sucuri etc., pentru a fi 

valorificate astfel cu o valoare adăugată de 3-4 ori mai mare decât a 

produselor de calitate superioară consumate în stare naturală. 

   Deshidratarea legumelor şi a fructelor cu mijloacele ingineriei 

tehnologice este cea mai sănătoasă metodă de conservare pe termen 

lung cunoscută până în prezent.  

Prin deshidratare-uscare, legumele si fructele dobandesc calitati 

deosebite, aroma, miros accentuat si multiple modalitati de utilizare in 

timp si spatiu. 

   Prin deshidratare-uscare, cu tehnologiile deţinute de SCMIRACO 

SRL., fructele şi legumele îşi reduc greutatea de 6-9 ori şi volumul de 3 

ori şi pot fi aduse din nou prin rehidratate la utilizare, dacă situaţia o 

cere, aproape la greutatea şi la caracateristicile organoleptice avute 

înainte de deshidratere.  
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Capsunele, ciresele, visinele, fructele de padure, zmeura, murea sunt 

fructe care prin deshidratare, macinare si ambalare in plicuri pot fi 

utilizate pentru productia de nectar la locul de consum, pentru cofetari  la 

glazurarea-ornarea  aromarea si colorarea naturala  a unor crème, cu 

culoare si gust authentic. 

   De exemplu, 1kg de varza deshidratată-uscata se obtine  din 16-17 kg 

varza in stare proaspata iar prin rehidratare la consum ajunge din nou la 

o greutate apropiata de cea initiala ( 12,2 kg intrucat inainte de uscare 

sau eliminat cotoarele si nervurile grosiere ale foilor de varza) de unde 

rezulta ca in loc sa transportam 16-17 kg, transportăm un singur kg. 

Astfel, într-o economie globalizată, reducerea greutăţii legumelor si 

fructelor  la transport de 8-16 ori şi a volumului de 2-3 ori reprezintă un 

avantaj comercial competitiv extraordinar. 

Prin deshidratarea legumelor şi a fructelor cu tehnologia deţinută de 

MIRACO SRL se asigură o securitate alimentară apropiată de produsele 

farmaceutice întrucât se controleaza si se anihileaza eventualele 

pesticide de protectie si distrug printr-o operatie termo-hidrica de 

inactivare enzimatica formele vegetative ale micro-organismelor, se 

elimină apa coloidala şi aerul din ţesuturi,  acţiune prin care se menţine 

şi chiar se accentuează culoarea produselor finite precum şi fixarea si 

pastrarea  vitaminei C la operatiile  tehnologice urmatoare la care este 

supus produsul vegetal. 

Prin acelas tratament termohidric de inactivare enzimatica aplicat la 

plantele medicinal, condimentare si aromatice se elimina posibilitatea 

dobandirii gustului si mirosului de fan cum ar fi de exemplu la ceaiuri. 

Se poate observa ca o buna parte a acestor operatii tehnologice 

asigura produsului horticol deshidratat siguranta alimentara si protectie 
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fitosanitara la standard foarte ridicat in comparatie cu produsele 

vegetale refrigerate sau in comparatie cu aceleasi produse vegetale 

comercializate in stare proaspata. 

In prezent, pietele agroalimentare, spitalele, unitatie militare, 

restaurantele, cresele, caminele sociale, firmele de catering, sunt 

aprovizionate in extrasezon cu legume conservate pentru iarna prin 

metode primitive, in pivnite la nisip sau in gropi sau in spatii cu aer 

conditionat.  

Aceste metode conduc la degradare cantitativa si calitativa a 

legumelor prin fermentare, degerare si putrefactie astfel incat 

vitaminele si enzimele atat de utile se transforma intr-un produs de 

balast fara valoare nutritiva si gust si valoare nutritiva . 

Manipularea si prelucrarea asa ziselor produse proaspete 

introduse in bucatarii, murdare de pamant insotite de diverse 

microorganisme patogene si cu pesticide remanentedin stropirile de 

protectie neanihilate prezinta pericol pentru sanatatea consumatorui. 

Cat priveste utilizarea legumelor refrigerate, conservate si 

pastrate prin frig in instalatii energofage la consumatorii sociali spitale, 

armata, scoli, camine, etc. acestea ar trebuii interzise si inlocuite cu 

legume conservate prin deshidratare-uscare mentinute pana la consum 

fara cheltuieli suplimentare de conditionare.  

Un centru de colectare, prelucrare, prestari servicii pentru 

conservarea produselor vegetale si animale prin deshidratare ca 

activitate de mica industrie rurala poate fi amplasat in aproape toate 

comunele din Romania asa cum exista cazanele pentru produs alcool.  

Din cele prezentate mai sus, rezulta necesitatea si oportunitatea 

dezvoltarii rapide in plan teritorial a activitatilor de conservat prin 

deshidratare artificiala, produse vegetale si mai nou produse animale. 
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Produsele deshidratate cum ar fi: legume, fructe, carne, branza 

realizate in alte tari cu o tehnologie clasica cu consum energetic de 7-8 

ori mai mare sunt importate in present de romani, iar la noi agricultorii 

someaza intrucat cultiva grau si porumb fara cautare si profit si la care 

gradul de ocupare al agricultorului este de cel mult 5 zile de munca pe 

hectar si an.  

Am putea in schimb sa cultivam legume unde gradul de ocupare este 

de cel putin 400 zile munca/hectar si an. Trebuie retinut ca in present, 

de pe un hectar de grau sau porumb se obtin produse (4.000 kg/ha) in 

valoare de cel mult 1000 Euro. Cultivand un hectar de legume (32.000 

kg/ha) se pot obtine cel putin 20.000 Euro. 

Prin deshidratare pretul legumelor sau al fructelor creste pe 

seama valorii adaugate inca de cel putin 3-4 ori adica la 60.000 

Euro/ha. 

Detinatorii unor suprafete de teren de 1-4 hectare nu au nici o 

sansa sa-si imbunatateasca traiul cu o agricultura orientata spre piata 

daca nu cultiva legume pentru a fi vandute in stare proaspata sau 

pentru a fi deshidratate. 

In urmatorii patru ani Romania daca vrea sa existe pe piata 

agricola cu produse prelucrate si cu populatie tanara in mediul rural va 

trebui sa ajunga in prima etapa macar la o suprafata de cel putin 

250.000 ha cultivate cu legume si fructe pentru deshidratare. Prisosul 

de legume in stare proaspata va trebui reglat prin utilizarea ca materie 

prima pentru deshidratare si consum in extrasezon. 

Cand vorbim de strategia de restructurare a agriculturii romanesti, 

cultivarea legumelor si a fructelor pentru export dar si pentru acoperirea 

consumului intern de legume si fructe ca semi fabricat in stare 
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proaspata, conservate prin  deshidratare sau fierbere-coacere si 

reactivarea bazinelor traditionale horticole ale tarii, ar fi o parte a 

acestei strategii de restructurare a agriculturii romanesti si nu 

comasarea terenurilor. 

 In toata lumea coexista intr-un echilibru natural marii producatori 

cu productia de subzistenta si desemi subzistenta. Comasarea totala 

aterenurilor agricole ar fi cea mai mare prostoe aplicata in agricultura. 

In mai toata lumea se mananca intr-o forma sau alta produse de 

patiserie si cofetarie (placinta cu mere rase, strudel cu mere rase, 

prajituri, torturi cu mere rase etc.). Mere se gasesc la preturi derizorii in 

comunele de deal si in zona premontana pe toate drumurile care ar 

trebuii colectate si conservate prin deshidratare sau conservate sub 

forma de gem, marmelada, dulceata.  

Merele spre deosebire de alte fructe pot fi insilozate si pastrate 

pentru procesare, deshidratare pentru o perioada indelungata in timpul 

iernii. 

MIRACO a pus la punct tehnologii de procesare si regimuri de 

uscare pentru mere rase sub forma de paiete, fidea, taietei, rondele 

sau cubulete, piure cu un randament de 10 kg mere pentru1 kg de 

mere rase deshidratate care pot fi astfel consumate de copii si de 

varsnici. 

Pregatite astfel, consumul de mere pentru piata interna creste cu 

peste 25%. 

Merele  rase deshidratate, un produs nou cu mare cautare in tara 

si in lume realizate cu o noua tehnologie, au avantajul ca ne avand suc 

nu mai incrudeaza aluatul produselor de patiserie in zona de contact ca 

umplutura ci dimpotriva absoarbe umiditatea din aluat. 
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MIRACO are de asemenea tehnologie si utilaje pentru 

producerea  piureului si a pastei de mere si a altor fructe sau legume 

deshidratate-uscate, cu desfacere la plic, punga sau cutie utilizat ca 

hrana pentru copii sau pentru prepararea bauturilor pe loc fara adaos 

chimic, cum ar fi nectarul,piureurile prin rehidratare etc. La fel de 

cautata este varza deshidratata. 

Industria de carmangerie, produsele lactate cu fructe inglobate, 

cerealele musli au nevoie si importa acum usturoi, ceapa, ardei, 

morcov respectiv fructe deshidratate, in loc sa fie produse in tara 

pentru nevoi interne si export. 

Medicina in general si specialistii in nutritie din lumea intreaga 

recomanda si motiveaza stiintific nevoia cresterii substantiale a ponderii 

considerabile a consumului fructelor si legumelor deshidratate-uscate 

in alimentatia oamenilor. 

Obezitatea atat de frecventa in tarile dezvoltate, sustin 

specialistii, poate fi tratata si prevenita consumand cat mai multe 

legume-fructe deshidratate sau uscate.  

Pentru bucataria familiala legumele in stare bruta naturala 

murdare de pamant, infestate cu microorganisme, ingrasaminte 

chimice si chimicale de protectie nu mai au cautare. Pentru prelucrarea 

si deshidratarea industriala  legumele sunt insotite la livrare de certificat 

unde sunt trecute tratamentele si ingrasamintele chimice folosite pentru 

a putea fi anihilate inainte de prelucrare-conservare.  

Centru de prelucrare legume-fructe dispune de laborator de 

control si de instalatii si antidoturi pentru anihilarea chimicalelor uzuale 

utilizate la stropirile de protectie in camp. In sezon legumele livrate in 

stare proaspata ca sa fie cumparate, mai ales lumea cu bani, vor trebui 

curatate, spalate, taiate si eventual blansate, prezentate in casolete 

gata de consum ca semipreparate sub forma de taitei, fidea, placute, 
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cubulete sau rondele si acestea se vor prelucra in centre de procesare 

a legumelor si fructelor cu utilajele existente oprindu-se inainte de 

operatia de deshidratare. 

 In acest fel se poate regla culesul cu desfacerea in stare 

proaspata, cantitatile de prisos se deshidrateaza pentru consum in 

extrasezon. In acest fel consumatorul de legume va beneficia de 

protectie sanitara si de siguranta alimentara si, la fel de important, de 

comoditatea in prepararea si aprovizionare. 

Strategic Romania si celelalte tari din Europa ar trebui ca in 

rezervele statului sa aiba in stoc cantitati insemnate de produse 

deshidratate pentru populatie si armata, spitale si pentru alti 

consumatori sociali, la fel ca rezervele de grau, ulei, zahar, etc. 

Daca unele tari dezvoltate se afirma pe piata mondiala printr-un 

domeniu de varf, consacrat, Romania are acum sansa sa devina si sa 

se impuna drept cea mai mare si mai eficienta exportatoare de produse 

horticole deshidratate. 

Azi in Romania se face atata agricultura de subzitenta, de cati 

bani incaseaza pensionarii satelor. Acestia finanteaza cu pensile lor 

peste 80% din lucrarile agricole. Cand pensionarii satelor care se 

imputineaza pe cale naturala pe zi ce trece vor disparea din familii, 

tinerii care urmeaza sa le ia locul, lipsiti de locuri de munca si de orice 

sursa baneasca vor lasa pamantul nelucrat si o saracie brutala 

specifica lumii a treia va cuprinde fara exceptie satele Romaniei.  

Parasirea satelor si plecarea in bejanie in tara sau in Europa 

pentru un loc de munca va goli satele de forta de munca tanara. 

 Intocmirea urgenta a unui “program national de dezvoltare rapida 

a productiei de legume si fructe deshidratate” inclus in PNADR avand 

la baza proiecte tipizate  refolosite in doua marimi de capacitate, ar fi 

solutia cea mai potrivita pentru valorificarea avantajului comparativ pe 
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piata interna si externa oferit de SC MIRACO SRL, avantaj pe care il 

are Romania acum si pentru multa vreme inainte pe piata interna si 

externa. Avem tot ce ne trebuie din resurse interne inventive: structuri 

constructive economice pentru hale de fabricatie  tehnologie, utilaje, 

instalatii, aparatura performanta si retete (mult peste nivelul mondial al 

cunoasterii). Avem pamant, avem forta de munca. Ne mai trebuie 

vointa.  

Tot MIRACO SRL. pentru a veni in sprijinul dezvoltarii rurale cu mica 

industrie, a obtinut si detine in portofoliu un brevet pentru o structură 

constructivă economică inventiva pentru hale de producţie şi spaţii 

anexe la concurenţă cu un inventator american.  

Această structură constructivă simplificată (fără ferestre, fără grinzi, 

fără tavane, fără căpriori, fara etc.), cu iluminat zenital, are un preţ pe 

metru pătrat construit care reprezintă 60% din valoarea structurilor 

constructive cunoscute, economia astfel obtinuta poate fi folosita pentru 

imbunatatirea dotarii tehnologice.  

A fost necesara o asemenea structura intrucat in prezent la majoritatea 

investitiilor productive ponderea cheltuielilor cu hala de productie este 

de peste 75%, 80% din valoarea investitiei si numai 20%-25% este 

alocata pentru dotare tehnologica (utilaje, instalatii, know how 

tehnologic, aparatura si conexe).  

     Desi se cunoaste faptul ca tonul in privinta calitatii, cantitatii si 

productivitatii muncii este dat de dotarea tehnologica si nu de valoarea 

constructilor, totusi investitiile productive realizate din fondurile 

europene  consuma peste 75%, 80% din valoarea de deviz general pe 

constructii costisitoare si numai 20%-25% pe dotare tehnologica.  

In acest fel in present din fondurile  investite pentru dezvoltare rurala de 

exemplu cu mica industrie se obtin asezaminte industriale  si nu 

productie concurentiala ca pret, calitate si cantitate. 
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Toate aceste realizari inventive detinute de MIRACO in domeniul 

ingineriei tehnologice aplicate produselor horticole garanteaza pentru 

investitor indeplinirea parametrilor proiectati cantitate, calitate, 

diversitate, eficienta economica si competitivitate.  

Mai multe informatii pe  www.uscatoare.ro 

 

D  I  R  E  C  T  O  R 

     

         Ec. Ing. Constantin SAVU 
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