
1 
 

 

Catre Guvernul Romaniei, 

In atentia Domnului Prim-Ministru  

 

  Spre stiinta Domnului Ministru al agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale        

                        

Stimate Domnule Prim-Ministru, 

 

Va aduc la cunostinta ca noi romanii avem in portofoliul S.C. Miraco 

S.R.L. (a carui actionar unic sunt), cele mai performante uscatoare 

din lume pentru conservarea prin deshidratare-uscare si 

complementar prin fierbere-coacere a legumelor si fructelor. 

Camerele inventive  de deshidratare-uscare a legumelor si 

fructelor cu functionare in regim economic brevetate de noi, 

bazate pe noi solutii de echipare si noi procedee si regimuri de 

uscare,  reduc in comparatie cu cele mai performante camere de 

deshidratare-uscare  existente in lume,  consumul  energetic  de 8 

ori. 

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 sau prin  fierbere coacere cu mijloacele 
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ingineriei tehnologice astfel incat sa isi pastreze calitatile 

organoleptice. 

Deshidratarea sau uscarea artificiala este cel mai sanatos si 

eficient mod de conservare pe termen lung a produselor vegetale sau 

animale cunoscut pana in prezent. 

Deshidrtatarea-uscarea legumelor si fructelor cu mijloacele 

inventive ale ingineriei tehnologice  detinute de noi este cea mai 

sanatoasa metoda de conservare naturista pe termen lung 

cunoscuta pana in prezent. 

Prin deshidratare-uscare (eliminarea apei coloidale din tesuturi) 

legumele si fructele isi multiplica modalitatiile de utilizare si isi reduc 

greutatea comerciala la transport de cel putin 7 ori. 

Ca efect al deshidratarii-uscarii, legumele si fructele isi reduc 

volumul de 2-3 ori si corespunzator isi concentreaza si potenteaza 

proprietatile organoleptice tot de atatea ori. 

Intr-o economie globalizata reducerea volumului de 2-3 ori si 

greutatii la transport de peste 7 ori reprezinta un avantaj comercial 

comparativ extraordinar. 

De retinut ca ponderea cheltuielilor in pretul  legumelor si 

fructelor deshidratate o reprezinta consumul energetic pe kilogramul 

de produs deshidratat si cine reuseste ca noi, sa reduca acest 

consum, domina fara concurenta piata produselor deshidratate-

uscate . 

Cifra de afaceri in comertul cu produse deshidratare-uscate 

(legume, fructe, fructe de padure, ciuperci, plante condimentare si 

aromatice) a fost in anul 2011 de peste 17 miliarde Euro, insa 
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majoritatea legumelor si fructelor, uscate-deshidratate erau produse 

in tari in curs de dezvoltare, realizate cu tehnologii primitive 

(traditionale) si nesigure in raport cu calitatea si securitatea 

alimentara. 

Cu instalatiile si tehnologiile inventive pentru deshidratarea-

uscarea legumelor-fructelor cu mijloacele ingineriei tehnologice si cu 

calitatiile organoleptice deosebite ale legumelor si fructelor romanesti, 

Romania poate realiza acum cele mai cautate produse de pe piata 

internationala si astfel cel putin 30% din cifra de afaceri, respective 5 

miliarde Euro  ani poate fi realizata in tara noastra in urmatori 2-3 

ani. 

        Cu instalatiile si tehnologia de uscare in regim economic 

detinuta de MIRACO, pretul commercial pentru 100 de grame legume 

sau fructe deshidratate  este in medie  7,70 lei in loc de 11,25 £ 

respectiv 60 lei cat este in Anglia de exemplu, de unde rezulta ca noi 

putem realiza legume si fructe deshidratate in regim economic,  la un 

pret fara concurenta de cca. 7 ori mai mic sau cu un profit de 7 ori 

mai mare.  

        La magazinul de produse naturiste din Piata Obor de exemplu, 

1 (un) kg. de catina deshidratata costa 117 lei,(cu un profit de 

88%) iar la noi catina din flora spontana sta neculeasa pe toate 

drumurile, pe aliniamentele caii ferate si a padurilor.  

 

Asa cum mai toate tarile dezvoltate au cate un domeniu de 

activitate productiva competitiva sustinut prin inovare agresiva 

permanenta cu sprijin guvernamental pentru a se impune si 
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mentine fara concurenta  pe piata mondiala (de exemplu: Olanda cu 

productia de flori).  

Tot asa si noi Romanii, putem ocupa acum fara concurenta 

piata europeana  a legumelor  si fructelor deshidratate. 

In acest scop propun:  

1. Introducerea unei MASURI de crestere si dezvoltare rapida 

a productiei de legume si fructe deshidratate in  Programul 

de Dezvoltare Rurala . 

2. Realizarea unui Studiu de Fezabilitate si Proiecte Tehnice 

Tipizate in doua trei marimi de capacitate pentru a putea fi 

refolosite in sute de localitati  dar cu o singura cheltuiala 

de proiectare. 

 

Vezi argumente suplimentare si complementare pe www.uscatoare.ro  

 ‘’NECESITATEA SI OPORTUNITATEA DEZVOLTARII INDUSTRIEI 

DE CONSERVARE A PRODUSELOR ALIMENTARE PRIN 

DESHIDRATARE’’  SI 

 ‘’TIPIZAREA PROIECTELOR PE CAPACITATI SI ACTIVITATI DE 

PRODUCTIE’’ 

Aceste proiecte, S.C. Miraco S.R.L. Bucuresti, le poate elabora 

la standarde Europene in doua marimi de capacitate in mai 

putin de cinci luni. 

3. Finantarea cu sprijin Guvernamental a unei capacitati  

specializate care sa produca cel putin 60 de CAMERE DE USCARE 

IN REGIM ECONOMIC, legume-fructe pe an. 

http://www.uscatoare.ro/
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In present din lipsa de capacitate, Miraco poate executa numai 7-9 

camere de uscat in regim economic pe an desi comenzile din 

Portofoliu sunt de 7 ori mai mari. 

Costul finantarii Proectului pentru confectii metalice este de 

350-380 mii Euro.   

4. Finantarea cu fonduri guvernamentale a unei capacitati de 

productie pilot (scoala), pentru experimentarea de noi 

tehnologii si noi produse rezultate din legume si fructe 

conservate  prin deshidratare-uscare sau prin fierbere-

coacere cu ar fi biscuit din fructe macinate utilizand ca 

liant magiunul sau marmelada, cubulete sau peleti din 

pasta de rosii formatata si deshidratata, pectina pentru 

gelificarea gemurilor, dulceturilor, etc.  

 

Mentionez ca o camera de capacitate medie (500 kg pe sarja cu 

anexe), are un pret de 47.000 Euro. si poate conserva prin 

deshidratare-uscare  1.500-2.000 kg/zi  respectiv cca. 345.000 kg 

produs in stare verde/an. 

O camera asigura 22 de locuri de munca permanente pentru 

prelucrarea industriala integrate si integral a legumelor si fructelor si 

atrage alte 25-30 de locuri de munca in camp, pentru cultivarea 

cantitatii de 345.000 kg. legume si fructe.  

 

Proiectele tipizate si refolosite in domeniul conservarii 

integrale a legumelor si fructelor ar putea asigura absorbtia rapida a 

fondurilor europene si utilizarea lor in regim economic pentru 
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dezvoltare economica rurala cu mica industrie care sa asigure locuri 

de munca prevazute de U.E. in Programul  Locuri de Munca 

pentru Tineret. 

Din cate stim tinerii parasesc satele si comunele noastre in 

cautare de locuri de munca, lasand in urma o populatie imbatranita 

si sate fara viitor.  

 

Aceleasi proiecte tipizate pot fi refolosite in Programul de 

insertie  sociala a romilor, stiindu-se faptul ca acestea sunt cei 

mai iscusiti culegatori de plante medicinale, fructe de padure, 

ciuperci, fructe si legume de gradina. 

Programul ar trebui sa prevada amplasarea unor asemenea 

activitati si capacitati de productie in comunele cu multi romi.  

 

  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 pe piata 

şi care nevalorificate influenţează negativ câştigul horticultorului pot 

fi insa valorificate prin procesare industriala, integrată şi integrală 

sub forma de  legume şi fructe deshidratate (taiate sub forma de 

taitei, fidea, cubulete, rondele, etc.) sau macinate, pentru nectar, 

biscuiti din fructe, hrana pentru nounascuti, fie valorificate (daca 

nu corespund pentru deshidratare) prin fierbere-coacere (sub forma 

de gem, magiun, marmelada, sucuri pasteurizate etc.) cu o valoare 

adaugata mai mare de doua- trei ori decat a legumelor si fructelor 

de calitate superioara  comercializate in stare naturala. 
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De exemplu, din fructe macinate, utilizand ca liant magiun sau 

marmelada, putem realiza dupa o reteta originala un produs nou,  

biscuitii din fructe. 

La fel se poate inlocui samburele fructelor deshidratate cu miez 

de nuca prajit cu o visina deshidratata etc.etc. 

In acest fel conservarea integrata si integral a legumelor si 

fructelor, cu instalatiile si tehnologia noastra inventiva este acum  

cea mai profitabila activitate din intreaga industrie alimentara. 

 

        Pentru proprietăţile lor de excepţie, fructele uscate au ajuns 

obiect de studiu la congrese internaţionale, unde nu sunt studiate 

ca alimente, ci ca medicamente naturale. 

 

        Profesorul englez Gary Williamson din Leeds (University of 

Leeds) a confirmat în numele comunităţii de savanţi care au 

participat la studii faptul că fructele deshidratate -uscate ajută la 

normalizarea metabolismului, la combaterea cancerului şi a bolilor de 

inimă, la diminuarea tulburărilor metabolice, ca să enumerăm doar 

câteva beneficii. 

  Potrivit acestuia, fructele uscate ar trebui incluse în dieta zilnică a 

familiei, deoarece ele conţin multe vitamine, antioxidanţi şi celuloză. 

"Oamenii au spus întotdeauna că fructele uscate sunt delicioase, dar 

ei nu-şi pot imagina cât sunt de folositoare sănătăţii, deoarece sunt 

bogate în polifenoli care întăresc imunitatea organismului şi protejază 

celulele de distrugere.  
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   În plus, fructele îmbunătăţesc activitatea musculară, întineresc 

pielea şi ajută în lupta împotriva infecţiilor. Abia acum am început să 

înţelegem efectul lor protector", a conchis dr. Williamson.  

      Importanta consumului uman de legume si fructe deshidratate 

poate fi apreciata si din lecturarea saitului 

http://www.mydukandietshop.co.uk/en din care rezulta pretul  

commercial pentru 100 grame de fructe sau legume deshidratate de 

11,25 £. 

       Mentionez ca in  anii ’80 Romania era cel mai mare producator si 

exportator de legume si fructe deshidratate artificial  din Europa cu 

aport valutar mai mare decat a industriei constructoare de masini. 

 

      Cum interesul Guvernului din acea vreme era sa incaseze cat mai 

multa valuta si cu orice pret pentru a plati datoria externa, nimeni nu 

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

produs deshidratat si nici de faptul ca pretul de vanzare la export era 

uneori sub pretul de productie.  

 

        Dupa ’90, odata cu infiintarea Societatilor Comerciale in general 

decapitalizate acestea au continuat in primii ani sa exporte legume si 

fructe deshidratate, dupa ce s-au capitalizat cu imprumuturi bancare, 

produse deshidratate la pretul fixat inainte de ’90, la aceiasi 

cumparatori si cu aceleasi instalatii energofage dar cu un pret la 

energie electrica si termica triplat. 
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         Dupa 2-3 ani de zile, toate aceste intreprinderi, mari 

exportatoare de legume si fructe deshidratate s-au indatorat la banci 

si la furnizori de energie termica, energie electrica, combustibil si 

astfel au intrat una cate una in faliment, situatie in care creditorii au 

scos la vanzare aceste capacitati de productie care vandute pe bani 

putini au fost transformate in depozite comerciale sau lasate in 

paragina si odata cu ele au disparut si marile bazine legumicule si 

pomicule care le aprovizionau.  

 

          Trebuia ca un roman sa  gaseasca  cai, metode si solutii 

inventive, instalatii si tehnologii  pentru a reinvia aceasta activitate 

de mare viitor, si acum extrem de profitabila.  

         Pana in present S.C. Miraco S.R.L. Bucuresti a cheltuit peste 

140.000 Euro din resurse proprii, pentru proiectare, executare 

prototipuri  si omologare instalatii de uscare, tehnologii si regimuri de 

uscare  pentru legume, fructe, plante, carne, branza, paste fainoase, 

piure, cereale, musli, produse chimice si farmaceutice, cherestea. 

 

Inca din anul 2004 (acum 8 ani) Acad. Mihai Draganescu 

(consilier personal pentru stiinta al Primului Ministru Adrian Nastase) 

a facut cateva propuneri cu privire la modalitatiile de promovare si 

generalizare in profil teritorial a acestor instalatii si tehnologii de varf. 

Vezi NOTA anexata. 

    Guvernele Romaniei au ratat in trecut destule oportunitati de 

dezvoltare economica, bazate pe inventii romanesti care mai apoi au 
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fost aplicate la produse cumparate de noi din Germania sau Italia 

dar la preturi de 2-3 ori mai mari. 

 Ar fi mare  pacat sa mai ratam inca o data posibilitatea de a fi cei 

mai buni din lume. 

Toata viata m-am straduit sa dau si am dat Romaniei mai mult 

decat am primit eu de la ea.  

Cu deosebita stima , 

 

                                                       D  I  R  E  C  T  O  R 

Ec. Ing. SAVU Constantin 

                                                               I N V E N T A T O R 

 
Centrul de Cercetare si Proiectare MIRACO Bucuresti 

Tel: 021 403 42 50 

0744 810 117 

Fax: 021 403 42 52 

Email: miraco@uscatoare.ro 

Website: www.uscatoare.ro                                      Data: 11.12.2013 

http://www.uscatoare.ro/

