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                                                         REZUMAT 
  

Controalele oficiale ar trebui să aibă loc pe baza unor proceduri documentate care să asigure 

uniformitatea efectuării acestor controale şi calitatea ridicată constantă a acestora.  Autorităţile 

competente ar trebui să se asigure că, în cazurile în care efectuarea controalelor oficiale presupune 

participarea unor unităţi de control diferite, se aplică şi se pun în aplicare cu eficacitate proceduri de 

coordonare corespunzătoare. Tipul şi frecvenţa controalelor oficiale trebuie să aibă la bază 

evaluarea riscurilor. Tipul şi frecvenţa controlului oficial pentru fiecare unitate depind de riscul 

evaluat, categoria de risc a unităţii  indusă de pericolele generate de alimente, avînd în vedere 

potenţialul de a cauza un efect negativ asupra sănătăţii, pe baza datelor toxicologice şi 

epidemiologice.  Multe riscuri sunt legate de pericolele prezente în alimente: fie că este vorba de 

agenţii chimici, biologici, fizici.  Riscurile pot fi de multe ori diminuate printr-o reproiectare 

judicioasă a echipelor de muncă, fluxurilor de materiale, folosirii echipamentelor a forţei de muncă 

şi nu în ultimul rînd prin aplicarea unor criterii severe la recepţia materiilor prime şi a celor 

auxiliare.   Controalele oficiale ar trebui efectuate prin tehnici corespunzătoare, concepute în acest 

scop, inclusiv controale de rutină şi controale cu un caracter mai intensiv, cum ar fi inspecţii, 

verificări, audituri, prelevări de probe şi controale de eşantioane. Frecvenţa controalelor oficiale ar 

trebui să fie regulată şi proporţională cu riscul, luînd în considerare rezultatele verificărilor 

efectuate de operatorii din sectorul hranei pentru animale şi din sectorul alimentar în cadrul 

programelor de control bazate pe tehnica HACCP sau al programelor de asigurare a calităţii, în 

situaţiile în care aceste programe sunt concepute astfel încît să îndeplinească cerinţele legislaţiei 

privind hrana pentru animale şi produsele alimentare, dispoziţiile privind sănătatea animală şi 

bunăstarea animalelor. În cazul suspiciunilor cu privire la existenţa neconformităţii, ar trebui 

efectuate controale ad hoc. În plus, ar putea fi efectuate controale ad hoc în orice moment, chiar în 

cazul în care nu există suspiciuni cu privire la existenţa neconformităţii. 

În acest sens, pentru a veni în sprijinul personalului cu atribuţii în controlul oficial, au fost 

elaborate următoarele documente: 

- Procedură privind efectuarea controlului oficial 

- Fişele de evaluare  a unităţilor de comercializare a produselor alimentare de 

origine animală şi nonanimală congelate, depozitelor alimentare, unităţilor de  

alimenta ie publică (restaurante, baruri, cantine, catering, bufet i alte 

unita i de preparare a hranei),  a  unităţilor de comer  cu ridicata şi 

amănuntul (comerţ en-gros, magazine alimentare, supermarketuri şi alte unităţi 

de comer  cu amănuntul), a  unităţilor de depozitare a seminţelor de consum,  

- Procedura de înregistrare a unităţilor de producţie şi comercializare, 

- Ghid de buna practică şi igienă- linii generale 
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1. ÎNTRODUCERE 

 
Siguranţa alimentului reprezintă o prioritate de vîrf pentru UE. Acest nou mod de abordare 

este integrat- furajele şi alimentele sunt urmărite cu mare grijă de „LA FERMĂ LA FURCULIŢĂ”. 

Conform Uniunii Europeane şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii siguranţa alimentelor este o 

responsabilitate a tuturor, începînd de la originea lor pînă în momentul în care ajung pe masă (2). 

Pentru a menţine calitatea şi siguranţa alimentelor de-a lungul lanţului amintit, este nevoie atît de 

proceduri care să asigure faptul că alimentele sunt integre, precum şi de proceduri de monitorizare 

care să asigure ducerea la capăt a operaţiunilor în bune condiţii. Consumatorul reprezintă punctul 

final al lanţului alimentar. Un aliment care s-a aflat în bune condiţii la momentul achizitionării 

trebuie să fie tratat cu atenţie pentru a se evita contaminarea în gospodărie. 

Calitatea şi siguranţa alimentelor se bazează pe eforturile celor implicaţi în lanţul complex 

care include: producţia, procesarea, transportul şi consumul. Siguranţa alimentelor nu poate deveni 

un fapt real decît dacă ea constituie o responsabilitate a tuturor, de la profesionişti la consumatori. 

De-a lungul lanţului alimentar, sunt implementate diverse proceduri şi mecanisme de control, care 

se asigură că alimentele care ajung pe masa consumatorului sunt comestibile şi că riscul 

contaminării este redus la minim, în aşa fel încît populaţia să fie mai sănătoasă în urma beneficiilor 

aduse de alimente sigure şi sănătoase. Totuşi, riscul zero în alimente nu există şi trebuie să fim 

conştienţi de faptul că cea mai bună legislaţie şi cele mai bune sisteme de control nu ne pot proteja 

întru totul împotriva celor care au intenţii rele .  

Cel mai bun mod în care putem să punem în practică siguranţa alimentelor este să fim bine 

informaţi referitor la principiile de bază ale producerii alimentelor şi a tratării lor sigure la noi 

acasă. 

Oricare ar fi constrîngerile, siguranţa alimentară trebuie să rămînă obiectivul principal al 

unei societăţi civilizate. 

În vederea realizării obiectivului general care vizează asigurarea unui nivel înalt de protecţie 

a sănătăţii şi vieţii oamenilor, legislaţia în domeniul alimentelor se bazează pe analiza riscului. 

Evaluarea riscului este bazată pe informaţiile ştiinţifice disponibile şi este realizată în mod 

independent, obiectiv şi transparent . 

 Managementul riscului ia în considerare rezultatele evaluării riscului şi alţi factori relevănţi 

pentru managementul riscului şi principiul precauţiei, în scopul realizării obiectivelor generale 

privind legislaţia în domeniul alimentelor. 

Legislaţia în domeniul alimentelor urmăreşte să protejeze interesele consumatorilor şi să le 

furnizeze informaţiile necesare, pentru a alege în cunoştinţă de cauză alimentele pe care le consumă, 

şi vizează prevenirea: 

    a) practicilor frauduloase sau înşelătoare; 
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    b) falsificării alimentelor; 

    c) oricăror practici care pot să inducă în eroare consumatorul . 

Legislaţia în domeniul alimentar interferează cu principalele ramuri de drept: drept penal, 

drept administrativ, drept internaţional, drept civil. 

Unii autori consideră că se desprinde o nouă ramura de drept intitulată „Drept alimentar” 

care spre deosebire de celelalte, are o anumită specificitate, în sensul că este constituit dintr-un 

ansamblu de reguli, bazate pe consideraţii ştiinţifice şi de igienă, care instituie o anumită ordine ce 

protejează sanătatea consumatorului . 

Prin produs alimentar, putem defini acel aliment care înglobează toate substanţele destinate 

a fi ingerate, elaborate sau neelaborate, pregătite culinar sau ca atare, folosite ca hrană de cel ce o 

consumă şi avînd calităţi nutritive şi senzoriale. Definiţia dată de “Codex alimentarius” este aceea 

că aliment înseamnă orice substanţă sau produs, indiferent dacă este prelucrat, parţial prelucrat sau 

neprelucrat, dacă se intenţionează sau dacă este aşteptat să fie consumat de oameni . 

Siguranţa alimentară constă în respectarea normelor igienico-sanitare în procesul de 

producţie şi are în vedere “garantarea sanătăţii populaţiei prin consumul de alimente sigure din 

punct de vedere sanitar, sub raportul salubrităţii, prospeţimii şi al valorii nutritive a alimentelor” . 

Calitatea şi siguranţa produselor alimentare au devenit un drept al consumatorilor, cu efecte 

directe asupra calităţii vieţii, iar problematica axată pe calitatea şi siguranţa produselor se află în 

centrul atenţiei organismelor constituite pentru apărarea intereselor consumatorilor. 

Abordarea problemei calităţii produselor alimentare, trebuie direcţionată pe tot parcursul 

activităţilor derulate pentru procesarea lor, în drumul materiilor prime de la producător la 

consumator.  

Este nevoie de o abordare sistematică şi controlată pe tot traseul alimentelor, pentru a evita 

contaminarea lor şi pentru a identifica unele riscuri de pericole posibile, ce pot apare de la fermă 

către fabricile din industria alimentară. Lanţul alimentar beneficiază de o legislaţie internaţională 

privind standardele de calitate, printre care amintim: 

 Legislaţia UE transpusă în legislaţia naţională privind igienă şi siguranţa alimentelor, 

referitoare la modul de transport şi depozitare; 

 Normele Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) care conţin un capitol 

referitor la depozitarea şi livrarea produselor alimentare; 

 Codex Alimentarius, înfiinţat încă din anul 1962 de Organizaţia Mondială a Sanatăţii 

– World Health Organization (WHO) şi Organizaţia Mondială pentru Alimentaţie şi Agricultură – 

Food and Agriculture Organization (FAO). Industria procesării alimentelor trebuie să corespundă 

aşteptărilor consumatorilor şi se bazează pe sisteme moderne de management al calităţii pentru a 

asigura calitatea şi siguranţa produselor . 

Principalele sisteme utilizate în siguranţa alimentelor sunt: 
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 Sistem de “Bune Practici de Producţie” – Good Manufacturing Practices (GMP), ce 

impun condiţiile şi procedeele de prelucrare a alimentelor. GMP s-a dovedit a asigura o calitate 

constantă şi o siguranţă ridicată a alimentelor. 

 Sistem de “ Bune Practici de Igienă”- GHP. 

 Analiza riscurilor de alterare a alimentelor şi stabilirea “Punctelor Critice de Control” 

– Hazard Analyşis and Critical Control Points (HACCP), ce se concentrează asupra identificării 

riscurilor potenţiale şi a controlului acestora, în timpul procesului de producţie. 

 Aplicarea unui sistem de “Standarde de Asigurare a Calităţii” – Quality Assurance 

Standards stabilite de către Organizaţia Internaţională de Standardizare – International Standards 

Organization (ISO). Aceste sisteme de management al calităţii include şi etapele de proces privind 

relaţia fabricanţilor cu furnizorii de materii prime, materiale auziliare (fermieri şi vînzători en-gros 

de materie primă), agenţiile de transport, vînzătorii en-gros şi en-detail de produse finite .  

Implementarea sistemelor managementului calităţii printr-o abordare integrată a siguranţei 

alimentelor, implică dezvoltarea legislativă adecvată a domeniului.  

Principiul de bază privind siguranţa alimentară este aplicarea unei abordări integrate, de 

tipul „de la fermă la consumator", care să acopere toate sectoarele lanţului alimentar - inclusiv 

producţia de furaje, sănătatea plantelor şi animalelor, bunăstarea animalelor, producţia primară, 

procesarea alimentelor, depozitarea, transportul, vînzarea cu amănuntul, precum şi importul şi 

exportul acestora. Această abordare cuprinzătoare şi integrată, în cadrul căreia responsabilităţile 

operatorilor din sectorul produselor alimentare şi al furajelor, precum şi cele ale autorităţilor 

competente sunt clar definite, reprezintă o politică alimentară mai coerentă, mai eficientă şi mai 

dinamică. Consumatorul are dreptul de a fi informat, de a alege şi de a beneficia de produse şigure: 

alimentare, nealimentare sau de uz îndelungat . 

Consumatorul, care ar trebui sa fie suveranul pieţii, este beneficiatul direct al produselor 

care trec prin lanţul alimentar, siguranţa acestora fiind vitală pentru sănătatea fiecaruia dintre noi.  

  Producătorii trebuie să urmărească realizarea corectă a trasabilităţii - adică verificarea 

produsului alimentar de la origine pînă la procesare, ambalare, transport, comercializare, deoarece 

aceasta joaca un rol major în asigurarea siguranţei alimentare. Crearea unei agriculturi durabile va 

ţine cont de noile tehnici ale ingineriei, pentru eliminarea anumitor factori de risc care s-ar putea 

regăsi în anumite puncte ale lanţului alimentar. 
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Patrea a I-a 
 

Manual privind efectuarea controlului oficial 

 
1. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 
Legea 50/2013 stabileste delimitarea funcţiilor la efectuarea  controlului oficial, astfel, 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în calitate de autoritate competentă, efectuează 

controlul oficial al hranei pentru animale şi al produselor alimentare la toate etapele lanţului 

alimentar.  

La articolului 9 sunt stabilite metodele şi tehnicile de control - Atribuţiile ce ţin de 

controlul oficial se realizează prin utilizarea unor metode şi tehnici de control precum 

monitorizarea, supravegherea, verificarea, auditul, inspecţia, prelevărea de probe şi analiza de 

laborator. 

Organizarea controalelor oficiale: 

 Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – autoritate competentă) 

exercită cu regularitate, în funcţie de riscuri şi cu o periodicitate corespunzătoare controalele 

oficiale astfel încît să realizeze obiectivele prezentei legi şi luînd în considerare: 

    a) riscurile identificate asociate cu hrana pentru animale, produsele alimentare sau animalele, 

întreprinderile care operează în domeniul hranei pentru animale sau în sectorul alimentar, utilizarea 

hranei pentru animale, a alimentelor sau orice proces, material, substanţă, activitate ori operaţiune 

care ar putea influenţa siguranţa hranei pentru animale, a produselor alimentare, sănătatea şi 

bunăstarea animalelor; 

    b) antecedentele operatorilor din domeniul hranei pentru animale şi din sectorul alimentar cu 

privire la respectarea cerinţelor privind hrana pentru animale, produsele alimentare şi a normelor 

privind sănătatea şi bunăstarea animalelor; 

 c) fiabilitatea oricăruia din propriile controale care au fost deja efectuate, 

d) orice informaţii ce indică neconformitatea. 

Controalele oficiale se efectuează fără informare prealabilă, cu excepţia cazurilor precum 

auditul, care necesită notificarea prealabilă a operatorilor din domeniul hranei pentru animale şi din 

sectorul alimentar.  

Controalele oficiale se efectuează pe întreg lanţul alimentar. Acestea includ controale la 

întreprinderile care operează în domeniul hranei pentru animale şi în sectorul alimentar, controale 

privind utilizarea şi depozitarea hranei pentru animale şi a produselor alimentare şi controale asupra 

oricărui proces, material sau substanţă, activitate sau operaţiune, inclusiv al transportului aplicat 
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hranei pentru animale şi produselor alimentare şi al animalelor vii, necesare pentru realizarea 

obiectivelor legii. 

În cazul în care în timpul efectuării unui control la locul de destinaţie sau în timpul 

depozitării ori transportării lotului de marfă pe teritoriul Republicii Moldova autoritatea competentă 

constată o neconformitate, aceasta ia măsurile necesare care pot include scoaterea din ţară sau 

distrugerea lotului neconform, atît a celui de import, cît şi a celui de provenienţă autohtonă. 

Există transpus în legislaţia naţională pachetul de igienă european, conform tabelului de 

mai jos. 

 

Nr. 
crt. 

Numar act 
normativ 

 Titlul 

1 Legea nr. 78/2004 

Legea nr. 113/2012 

Legea privind produsele alimentare 

Cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale 
legislaţiei privind siguranţa alimentelor 

2 HG nr.  412/2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor 
alimentare 

3 HG nr. 435/2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor 
alimentare de origine animală 

4 HG nr. 1112/2010 pentru aprobarea  Normei sanitare veterinare de organizare a 
controlului specific oficial al produselor alimentare de origine 
animal 

5 Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea  
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animaleşi produsele 
alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor 

6 
 

HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice 
pentru produsele alimentare 

7 HG nr. 51/2013  privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale  
pentru Siguranţa Alimentelor 
 

8. HG nr. 520 din  
22.06.2010 

 

cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar  privind 
contaminanţii din produsele alimentare 
 

 

Atribu iile referitoare la controalele oficiale se îndeplinesc în general prin utilizarea de 

metode i tehnici de control adecvate, cum ar fi monitorizarea, supravegherea, verificarea, auditul, 

inspec ia, prelevărea de probe i analiza. 

 

2. DEFINIŢII APLICATE ÎN CONTROLUL OFICIAL 
 

 Pentru a determina dacă un produs de origine animală / nonanimală este procesat sau 

neprocesat este important sa se aibă în vedere toate definiţiile relevănte conţinute în legislaţia pentru 

igienă, în special definiţiile “ procesare”, “produse neprocesate” şi “produse procesate”. Înrudirea 

dintre aceste definiţii va avea impact asupra luării deciziei. 

În sensul  HG 435/2010, se înţelege prin: 

1.1 „carne”- părţile comestibile din animalele menţionate la punctele (1.2) − (1.8), inclusiv sîngele; 
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1.2 „ungulate domestice”- animalele domestice din speciile bovină (inclusiv Bubalus şi Bison), 

porcină, ovină şi caprină, precum şi solipedele domestice; 

1.3 „păsări de curte”- păsări de crescătorie, inclusiv păsările care nu sunt considerate domestice, dar 

care sunt crescute ca nişte animale domestice, cu excepţia acarinatelor; 

1.4 „lagomorfe”- iepuri de casă şi iepuri de crescătorie şi rozătoare 

1.5 „vînat sălbatic”-− ungulatele sălbatice şi lagomorfele, precum şi celelalte mamifere terestre care 

sunt vînate în vederea consumului uman şi sunt considerate vînat în conformitate cu legislaţia 

aplicabilă, inclusiv mamiferele care trăiesc în spaţii împrejmuite în condiţii de libertate 

asemănătoare cu cele ale vînatului sălbatic şi - păsările sălbatice vînate în vederea consumului 

uman. 

1.6 „carcasă”- corpul unui animal crescut pentru carne după sacrificare şi eviscerare; 

1.7 „carne proaspătă”- carne care nu a fost supusă nici unui tratament în vederea conservării, cu 

excepţia refrigerării, congelării, congelării rapide, inclusiv carnea ambalată prin vacuumare sau în 

atmosferă controlată; 

1.8 „organe comestibile”- carnea proaspătă alta decît carcasa, inclusiv viscerele şi sîngele; 

1.9 „viscere”- organele din cavitatea toracică, abdominală şi pelviană, precum şi traheea şi esofagul, 

iar în cazul păsărilor guşa; 

1.10 „carne tocată”- carnea dezosată care a fost supusă unei operaţiuni de tocare şi care conţine mai 

puţin de 1% sare; 

1.11 „carne separată mecanic sau CSM”- produsul obţinut prin îndepărtarea cărnii de pe oasele 

acoperite de carne după dezosare sau de pe carcasele de păsări, prin mijloace mecanice care 

determină distrugerea sau modificarea structurii fibroase a muşchilor; 

1.12 „preparate din carne”- carnea proaspătă, inclusiv carnea care a fost secţionată în fragmente, 

căreia i se adaugă produse alimentare, condimente sau aditivi sau care a fost supusă unei prelucrări 

insuficiente pentru a modifica în esenţă structura fibroasă a muşchilor şi a determina astfel dispariţia 

caracteristicilor cărnii proaspete; 

1.13 „abator- unitate utilizată pentru sacrificarea şi eviscerarea animalelor a căror carne este 

destinată consumului uman; 

1.14 „secţie de tranşare”- unitate de dezosare şi/sau tranşare a cărnii; 

2. PRODUSE PESCĂREŞTI 

2.1 „produse pescăreşti”- toate animalele marine sau de apă dulce (cu excepţia moluştelor bivalve, 

echinodermelor vii, tunicatelor vii şi gasteropodelor marine vii şi a tuturor mamiferelor marine, 

reptile şi broaşte), sălbatice sau de crescătorie, inclusiv toate formele şi părţile comestibile ale 

acestor animale; 
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2.2 „produs pescăresc proaspăt”- orice produs pescăresc neprelucrat, întreg sau preparat, inclusiv 

produsele ambalate prin vacuumare sau în atmosferă modificată, care nu a fost supus nici unui alt 

tratament în afară de refrigerare în vederea conservării; 

2.3. „produs pescăresc preparat”- orice produs pescăresc neprelucrat care a fost supus unei 

operaţiuni care îi modifică integritatea anatomică, de exemplu eviscerarea, decapitarea, tranşarea, 

filetarea şi tocarea. 

3. LAPTE 

3.1 „lapte crud”- laptele produs de secreţia glandei mamare a unor animale de crescătorie şi care nu 

a fost încălzit la o temperatură mai mare de 40oC sau supus unui tratament cu efect echivalent; 

3.2 „exploataţie de producţie a laptelui”- o unitate unde sunt deţinute unul sau mai multe animale de 

crescătorie pentru producţia de lapte destinat comercializării ca aliment. 

4. OUĂ 

4.1 „ouă”- ouăle în coajă − cu excepţia ouălor sparte, incubate sau fierte − care sunt produse de 

către păsări de crescătorie şi sunt proprii pentru consumul uman direct sau preparării produselor din 

ouă; 

4.2 „ou lichid”- conţinutul neprelucrat al oului după îndepărtarea cojii; 

4.3 „ouă crăpate”- ouă a căror coajă este spartă şi ale căror membrane sunt intacte; 

4.4 „centru de ambalare”- o unitate unde sunt claşificate ouăle în funcţie de calitatea şi de greutatea 

acestora. 

5. PRODUSE PRELUCRATE 

5.1 „produse din carne”- produsele prelucrate care rezultă din prelucrarea cărnii sau din prelucrarea 

produselor astfel prelucrate, astfel încît suprafaţa de tranşare permite constatarea dispariţiei 

caracteristicilor de carne proaspătă; 

5.2 „produse lactate”- produsele prelucrate care rezultă din prelucrarea laptelui crud sau dintr-o 

tratare ulterioară a acestor produse prelucrate; 

5.3 „produse din ouă”- produsele prelucrate care rezultă din prelucrarea ouălor sau a diferitelor 

componente sau amestecuri ale acestora sau dintr-o nouă prelucrare a acestor produse prelucrate; 

5.4 „produs pescăresc prelucrat”- produsele prelucrate care rezultă din prelucrarea produselor 

pescăreşti sau dintr-o nouă prelucrare a acestor produse prelucrate; 

5.5 „grăsimi topite de origine animală”- grăsimile rezultate din topirea cărnii, inclusiv a oaselor, 

destinate consumului uman; 

5.6 „jumări”- reziduurile proteinice ale topirii, după separarea parţială a grăsimilor de apă; 

6. ALTE DEFINIŢII 

6.1 „produse de origine animală”: 

− produsele alimentare de origine animală, inclusiv mierea şi sîngele; 
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− moluştele bivalve, echinodermele, tunicatele şi gasteropodele marine vii destinate consumului 

uman şi 

− celelalte animale destinate preparării pentru a fi furnizate vii consumatorului final. 

6.2 „piaţă cu ridicata”- întreprindere din sectorul alimentar care cuprinde mai multe unităţi separate 

care au în comun instalaţii şi secţiuni unde sunt vîndute produsele alimentare unor operatori din 

sectorul alimentar. 

În sensul HG 412/2010: 

1. „igienă produselor alimentare”, denumită în continuare „igienă”, înseamnă măsurile şi condiţiile 

necesare pentru a combate riscurile şi a asigura adecvarea pentru consumul uman a unui produs 

alimentar ţinînd seama de utilizarea prevăzută; 

2. „produse primare” - produse rezultate din producţia primară, inclusiv produse ale solului, 

creşterii animalelor, vînătorii şi pescuitului; 

3. „unitate” - oricare unitate a unei întreprinderi din sectorul alimentar; 

4. „echivalent” -, cu privire la sisteme diferite, capabil de a atinge aceleaşi obiective; 

5. „contaminare” - prezenţa sau introducerea unui pericol; 

6. „apă potabilă” - apă care este conformă cu cerinţele minime privind calitatea apei destinate 

consumului uman; 

7. „împachetare” - introducerea unui produs alimentar într-un pachet sau recipient aflat în contact 

direct cu produsul alimentar respectiv, cît şi pachetul sau recipientul însuşi; 

8. „ambalare” - introducerea unuia sau mai multor produse alimentare împachetate într-un al doilea 

recipient, precum şi recipientul în sine; 

9. „recipient închis ermetic” -un recipient proiectat şi realizat pentru a fi etanş la orice acţiuni 

vătămătoare; 

10. „prelucrare” - orice acţiune care modifică în mod semnificativ produsul iniţial, inclusiv prin 

încălzire, afumare, sărare, coacere, uscare, marinare, extragere, extrudare sau o combinaţie a acestor 

procedee; 

11. „produse neprelucrate” - produsele alimentare care nu au fost prelucrate şi include produsele 

care au fost divizate, separate, tranşate, decupate, dezosate, tocate, jupuite, măcinate, tăiate, 

curăţate, decorticate, măcinate, răcite, îngheţate, congelate sau decongelate; 

12. „produse prelucrate” - produsele alimentare care rezultă prin prelucrarea produselor 

neprelucrate. Aceste produse pot să conţină ingrediente necesare fabricării lor sau care le conferă 

caracteristici specifice. 

In sensul Legii 113/2012: 

analiză a riscului – proces care cuprinde trei componente interconectate: evaluarea riscului, 

gestiunea riscului şi comunicarea riscului; 

    autoritate competentă – autoritate centrală care dispune de competenţa de a organiza controale 
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oficiale;  

    buşiness alimentar – orice afacere, indiferent dacă activează pentru a obţine profit sau nu şi 

indiferent dacă este publică sau privată, care se desfăşoară în orice etapă a lanţului alimentar; 

    comerţ cu amănuntul – manipulare sau operare a unui punct de depozitare, comercializare sau 

livrare către consumatorul final a alimentelor, care include şi distribuţia prin terminale, operaţiuni 

de catering, cantine de pe lîngă instituţii, catering instituţional, restaurante şi alte operaţiuni similare 

în domeniul serviciilor alimentare, magazine, centre de distribuţie şi puncte de comercializare 

angro, supermarkete; 

    comunicare a riscului – schimb interactiv de informaţii şi de opinii, pe întreaga durată a 

procesului de analiză a riscului, cu privire la pericole şi la riscuri, la factori corelaţi riscului şi la 

percepţia riscului dintre evaluatorii riscului, gestionarii riscului, unităţile care operează în sectorul 

hranei animalelor şi cele cu profil alimentar, comunitatea academică şi alte părţi interesate, inclusiv 

explicarea constatărilor evaluării riscului şi a bazei deciziilor de gestiune a riscurilor; 

    consumator final – ultimul consumator al unui produs alimentar care nu foloseşte produsul ca 

parte a unei operaţiuni sau activităţi din domeniul de activitate al unei întreprinderi din businessul 

alimentar; 

    control oficial – orice formă de control organizat de autoritatea competentă în vederea verificării 

conformităţii cu legislaţia a întregului lanţ alimentar; 

    evaluare a riscului – proces cu baze ştiinţifice constînd din 4 etape: identificarea pericolului, 

caracterizarea pericolului, evaluarea expunerii şi caracterizarea riscului; 

    gestiune a riscului – proces, diferit de evaluarea riscului, de apreciere a politicilor alternative prin 

consultare a părţilor interesate, luîndu-se în considerare evaluarea riscului şi alţi factori legitimi şi, 

dacă este necesar, selectîndu-se opţiunile de prevenire şi de control adecvate; 

lanţ alimentar – proces cuprinzînd etape, inclusiv importul, începînd cu şi incluzînd producţia 

primară a unui produs alimentar, pînă la şi incluzînd depozitarea, transportul, vînzarea sau 

furnizarea către consumatorul final şi, după caz, importul, fabricarea, depozitarea, procesarea, 

transportul, distribuţia, vînzarea şi furnizarea hranei pentru animale; 

    legislaţie alimentară – acte legislative, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîri 

ale Guvernului, reguli şi norme sanitare, igienice, sanitar-veterinare, fitosanitare, standarde, alte 

documente normative pertinente referitoare la produse alimentare în general şi la siguranţa 

produselor alimentare în special, la nivel naţional, ce acoperă întregul lanţ alimentar şi hrana 

pentru animale produsă sau folosită pentru hrănirea animalelor de la care se obţin produse 

alimentare; 

    operator din businessul alimentar – persoană fizică sau persoană juridică responsabilă de 

respectarea cerinţelor legislaţiei alimentare în unităţile cu profil alimentar aflate sub controlul ei; 

    operator din domeniul hranei pentru animale – persoană fizică sau persoană juridică 
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responsabilă de asigurarea conformităţii cu legislaţia alimentară în unitatea care operează în 

sectorul hranei pentru animale aflată sub controlul său; 

    organ de control – organ căruia autoritatea competentă i-a delegat anumite atribuţii de control 

oficial; 

    pericol – agent biologic, chimic sau fizic aflat în produse alimentare sau în hrana pentru 

animale sau o stare a acestora, avînd potenţialul de a cauza un efect negativ asupra sănătăţii; 

    punere pe piaţă – deţinere a produselor alimentare sau a hranei pentru animale în scopul 

comercializării, inclusiv oferirea spre vînzare sau orice altă formă de transfer, indiferent dacă este 

gratuit sau nu, comercializarea, distribuţia şi alte forme de transfer; 

    producţie primară – producere, creştere sau cultivare a produselor primare, incluzînd 

recoltarea, mulsul şi producţia de animale de crescătorie înainte de sacrificare, de asemenea 

vînătoarea şi pescuitul, precum şi colectarea produselor de la animale şi plante sălbatice; 

    produs alimentar sau aliment – orice substanţă sau produs, indiferent dacă este prelucrat, 

parţial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat de oameni. 

Produsele alimentare includ băuturile, guma de mestecat şi orice substanţă, inclusiv apa, 

încorporată în mod intenţionat în produse alimentare în timpul producerii, preparării sau tratării 

lor. Ele includ apa după punctul de conformitate, aşa cum este definit în continuare: 

    1) în cazul apei furnizate printr-o reţea de distribuţie, în punctul din interiorul unei incinte sau 

al unei unităţi în care aceasta curge din robinetele folosite în mod normal pentru consumul uman; 

    2) în cazul apei furnizate dintr-un rezervor, în punctul în care aceasta curge din rezervor;  

    3) în cazul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente destinate comercializării, în punctul în care 

aceasta este îmbuteliată în sticle sau recipiente; 

    4) în cazul apei folosite într-o întreprindere alimentară, în punctul în care apa este utilizată în 

întreprindere. 

    Produsele alimentare nu includ: 

    a) hrana pentru animale; 

    b) animalele vii, în afără cazurilor în care sînt pregătite spre a fi puse pe piaţă pentru consumul 

uman; 

    c) plantele înainte de a fi recoltate; 

    d) medicamentele; 

    e) cosmeticele; 

    f) tutunul şi produsele din tutun; 

    g) substanţele stupefiante sau psihotrope; 

    h) reziduurile şi substanţele contaminante; 

    risc – funcţie a probabilităţii unui efect negativ asupra sănătăţii şi gravitatea acestui efect, 

determinat de un pericol; 
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    trasabilitate – capacitate de a depista şi a urmări anumite produse alimentare, hrana pentru 

animale, un animal de la care se obţin produse alimentare sau o substanţă destinată încorporării 

sau care este de aşteptat să fie încorporată în anumite produse alimentare sau în hrană pentru 

animale, pe parcursul întregului lanţ alimentar; operaţii sau activităţi din domeniul de activitate al 

unei întreprinderi cu profil alimentar. 

In sensul HG 221/2009 : 

1. „microorganisme”: bacterii, virusuri, drojdii, mucegai, alge, protozoare parazite, viermi 

intestinali paraziţi microscopici, precum şi toxinele şi metaboliţii acestora; 

2. „criteriu microbiologic”: un criteriu care defineşte gradul de acceptabilitate al unui produs, al 

unui lot de produse alimentare sau al unui proces, pe baza absenţei, prezenţei sau numărului de 

microorganisme, şi/sau a cantităţii toxinelor/metaboliţilor acestora, pe unitate(unităţi) de masă, 

volum, suprafaţă sau lot; 

3. „criteriul siguranţei alimentare”: un criteriu care defineşte gradul de acceptabilitate al unui produs 

sau a unui lot de produse alimentare, aplicabil produselor introduse pe piaţă; 

4. „criteriul igienei procesului”: un criteriu care indică gradul de acceptabilitate al funcţionării 

procesului de producţie. Un astfel de criteriu nu se aplică produselor introduse pe piaţă. Acesta 

stabileşte o valoare de referinţă a contaminării, la depăşirea căreia se impun măsuri corective 

destinate să menţină igienă procesului în conformitate cu legislaţia în domeniul alimentar; 

5.  „lot”: un grup sau o serie de produse identificabile obţinute în urma unui anumit proces în 

condiţii practic identice şi produse într-un anumit loc în cadrul unei perioade de producţie 

determinate; 

6.  „perioadă de conservare”: fie perioada corespunzătoare celei care precedă data limită de consum, 

fie data de valabilitate minimă; 

7. „produse alimentare gata pentru consum” produse alimentare pe care producătorul sau fabricantul 

le atribuie consumului uman direct, care nu necesită preparare sau o altă transformare necesară 

pentru a elimina sau a reduce la un nivel acceptabil microorganismele periculoase; 

8. „probă”: un set compus din una sau mai multe unităţi sau dintr-o porţiune a unei materii, selectate 

prin diferite mijloace dintr-o populaţie sau dintr-o cantitate importantă de materie şi avînd ca scop 

furnizarea de informaţii cu privire la o anume caracteristică a populaţiei sau a materiei studiate şi 

oferirea unei baze pentru o decizie cu privire la populaţia în cauză sau la materia în cauză sau cu 

privire la procesul din care a rezultat; 

9. „probă reprezentativă”: o probă în care se păstrează caracteristicile lotului din care a fost 

prelevătă. Acesta este cazul în special atunci cînd oricare dintre articolele sau prelevările elementare 

din lot este caracterizat de acelaşi grad de probabilitate de a face parte din probă; 

10. „respectarea criteriilor microbiologice”: obţinerea rezultatelor satisfăcătoare sau acceptabile 

prevăzute în anexa I atunci cînd se testează valorile stabilite pentru aceste criterii prin prelevărea de 
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probe, efectuarea de analizele şi aplicarea de măsuri corective, în conformitate cu legislaţia în 

domeniul alimentar şi cu instrucţiunile date de către autorităţile competente. 

 
 

3. FORMAREA PERSONALULUI CU ATRIBUŢII ÎN CONTROLUL OFICIAL 

 
Referitor la personalul care efectuează controale oficiale, autoritatea competentă se asigură 

că to i membrii personalului care efectuează controale oficiale: 

(a) primesc, pentru domeniul lor de competen ă, formarea adecvată care să le permită să- i 

îndeplinească atribu iile cu competen ă i să efectueze controale oficiale într-un mod coerent;  

(b) sunt informa i permanent cu privire la domeniul lor de competen ă i beneficiază periodic de 

formarea suplimentară necesară; 

(c) dispun de aptitudini pentru cooperare multidisciplinară. 

Personalul care efectuează controale oficiale trebuie sa aibă cunoştinte în următoarele 

domenii: 

 (a) legislaţia naţională privind sănătatea publică şi animală, siguranţa alimentelor, sănătatea 

animală, bunăstarea animalelor şi substanţele farmaceutice;  

(b) principiile politicii agricole comune, măsurile de susţinere a pieţelor, restituirile la export şi 

detectarea fraudelor (inclusiv pe plan mondial: OMC, SPS, Codex Alimentarius, OIE);  

(c) cunoştinţe de bază în domeniul prelucrării alimentelor şi tehnologiilor alimentare;  

(d) principiile, conceptele şi metodele bunei practici de fabricare şi de gestionare a calităţii;  

(e) gestionarea calităţii înainte de recoltare (buna practică privind cultivarea);  

(f) promovarea şi utilizarea igienei alimentare şi a siguranţei alimentelor (buna practică privind 

igienă);  

(g) principiile, conceptele şi metodele de analiză a riscurilor;  

(h) principiile, conceptele şi metodele sistemului HACCP şi utilizarea acestui sistem pe tot 

parcursul lanţului de producţie a alimentelor;  

(i) prevenirea şi controlul riscurilor de origine alimentară pentru sănătatea umană;  

(j) dinamica răspîndirii infecţiilor şi intoxicaţiilor;  

(k) epidemiologia diagnostică;  

(l) sistemele de monitorizare şi de supraveghere; 

(m) auditul şi evaluarea regulamentară a sistemelor de gestionare a calităţii alimentelor;  

(n) principiile şi modul de aplicare în diagnosticare a metodelor moderne de examinare;  

(o) tehnologiile informaţiei şi comunicării legate de măsurile veterinare în legătură cu sănătatea 

publică;  

(p) prelucrarea datelor şi aplicaţiile biostatisticii;  

(q) anchetele asupra apariţiei bolilor de origine alimentară la oameni;  
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(r) bunăstarea animalelor în timpul creşterii, transportului şi sacrificării; 

(s) problemele ecologice legate de producţia alimentară (inclusiv gestionarea deşeurilor); 

(t) principiul de precauţie şi preocupările consumatorilor; 

(u) principiile formării profeşionale a personalului care intervine în lanţul de producţie. 

Autoritatea competentă se asigură că toţi membrii personalului care intervin în efectuarea 

controalelor oficiale sunt formaţi corect şi participă: 

(a) la un program naţional de instruire   şi 

(b) la o evaluare periodică a cunoştintelor dobîndite. 

 

 

 
În stabilirea programul naţional de instruire a personalui cu atribuţii în controlul oficial, se 

va avea în vedere: 
a. domeniile de competenţă a personalului cu atribuţii în inspecţie şi control; 

b. depistarea necesităţilor de instruire avînd în vedere numărul şi profilul de activitate a 

unităţilor înregistrate, rezultatele auditurilor, conduita controalelor, recomandări, rezultatele 

testărilor şi evaluarea personalului în anii anteriori, obiectivelor generale propuse pentru 

anul curent; 

c. Rezultate urmărite: realizarea unui corp profesional bine pregătit, dezvoltarea capacitatii 

de a lua decizii potrivite; vor şti să delege eficient sarcinile; vor întelege conceptul de muncă 

în echipă, precum şi rolul fiecărui membru în echipă; vor şti  ce tip de management trebuie 

să aplice, în funcţie de situaţie; de a dobîndi cunoştinţe în gestionarea priorităţilor; 
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d. Posibilităţi de formare a personalului: cursuri şi instruiri, accesul la programe de legislaţie 

şi  informare on line; activitatea practică desfăşurată; colaborarea cu alte autorităţi de 

control; specializări pe domenii de activitate. 

 
4. PRINCIPII GENERALE ÎN DOMENIUL CONTROALELOR OFICIALE 

 
Există patru elemente importante care compun strategia  în domeniul siguranţei alimentului:  

•reglementările privind siguranţa alimentelor şi furajelor;  

•asigurarea informaţiilor ştiinţifice independente şi disponibile pentru public;  

•activităţile de verificare a implementării reglementărilor şi a mecanismelor de control al 

proceselor;  

•recunoaşterea drepturilor consumatorilor de a face alegeri bazate pe informaţie completă în ceea ce 

priveşte originea alimentului şi conţinutul său. 

Crizele care au afectat siguranţa alimentelor din anii’90 au subliniat că era necesară 

înlocuirea a ceea ce devenise un set de norme amestecate, haotice, referitoare, mai ales, la alimentul 

pentru consum uman, cu o abordare mai simplă şi mai acoperitoare. Noua abordare a acordat o 

atenţie deosebită şi riscurilor pe care le comportă nutreţurile contaminate utilizate pentru hrana 

animalelor. Rezultatul a fost crearea unei noi bucate din “umbrela” de acte normative, cunoscută 

sub numele de Legea Generala a Alimentului (transpusa în RM în Legea 78 2004 şi 113/2012. 

                       

 

   

Principiile generale de reglementare a sigurantei alimentului cuprinse în Legea 113/2012 

sunt:  

- Abordarea “ de la fermă la furculiţă” – protejarea sănătăţii şi a vieţii umane porneşte de la 

protejarea surselor alimentare: animale, plante şi mediul înconjurător;  

- Dreptul consumatorului la alimente sigure din punct de vedere al sănătăţii şi la o informare 

corectă asupra provenienţei alimentului şi a proceselor tehnologice, prin care a fost obţinut sau 

transformat; 

- Trasabilitatea – reprezintă posibilitatea de a identifica originea alimentului sau a ingredientelor 

sale, pentru a se asigura informarea corectă a consumatorului, precum şi posibilitatea de a scoate 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=encefalopatia+spongiforma+bovina&source=images&cd=&cad=rja&docid=G_-ytWEQUqOb-M&tbnid=LvatcV72Jsv6uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.travelclinic.it/informazioni/patologie/051.htm&ei=emuSUfDqNofNswbEv4GQDg&bvm=bv.46471029,d.bGE&psig=AFQjCNFA5Q2S7RwZ8f-iqvkzbXUL5ucM_w&ust=1368636611746151
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=dioxina&source=images&cd=&cad=rja&docid=5onIaCpex9LCbM&tbnid=TcRUMBEES3tCiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.feelgood.ro/ro/adevarul-despre-dioxina_news47.html&ei=Im2SUY_FBtHWsgbjnoGYDg&psig=AFQjCNFXaR8q6psfM72UwzWmSiZ540e4OA&ust=1368637070631020
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din circuitul alimentar produsul sau ingredientul care prezintă riscuri asupra sănătăţii 

consumatorilor. 

              În concluzie, această lege nu stabileşte doar principiile care se referă la siguranţa 

alimentului, ci întroduce şi conceptul de “TRASABILITATE”. Cu alte cuvinte, activităţile 

economice din domeniul alimentelor şi nutreţurilor (fie ele de producere, procesare, import), trebuie 

să asigure că toate alimentele, nutreţurile şi ingredeientele să poată fi trasate, urmărite de-a lungul 

întregului lanţ alimentar, de la fermă la furculiţă. Fiecare operator trebuie să poată să-şi identifice 

clar furnizorii pentru fiecare materie primă sau material furnizat de aceştia, dar şi pe cei cărora le 

furnizează produsele sale. Această cerinţă este cunoscută sub numele de abordare “un pas înapoi, un 

pas înainte”. 

 Principiile Legii Generale a Alimentelor:  

 Siguranţă 

 Corectitudine 

 Responsabilitate 

 Transparenţă 

 Trasabilitate 

 Retragere  

 Colaborare 

 Precauţie 

 Flexibilitate 

 Obiectivitate 

 Confidenţialitate 

Siguranţă 

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să garanteze că alimentele satisfac cerinţele 

tuturor legilor în domeniul alimentar şi să implementeze permanent aceste cerinţe, pentru a pune pe 

piaţă numai alimente şigure. 

Corectitudine 

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar nu trebuie să  mediatizeze, prezinte sau eticheteze 

alimentele într-un mod care poate induce în eroare consumatorii. 

Responsabilitate 

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar sunt responsabili de siguranţa alimentelor pe care le 

produc, transportă, depozitează sau le vînd. 

Transparenţă  

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să informeze imediat Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa Alimentelor,  în cazul în care au motive să considere că alimentele puse pe piaţă 

prezintă un risc pentru sănătatea publică.  
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Trasabilitate 

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să păstreze înregistrările materiilor prime, 

materiilor auxiliare, ambalaje etc., care intră în contact şi a produselor pe care le furnizează 

(exceptînd consumatorul final), în scopul de a asigura trasabilitate şi de a fi în stare să pună la 

dispoziţie rapid aceste informaţii Autorităţii competente. 

Retragere  

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să iniţieze retragerea alimentelor nesigure şi 

să informeze consumatorii despre motivele retragerii, dacă este cazul. Operatorii trebuie să 

informeze ANSA prin structurile sale teritoriale despre astfel de retrageri. 

Colaborare 

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar vor colabora cu ANSA şi alţi operatori, în scopul de a 

reduce sau de a înlătura riscurile privind sănătatea umană.  

Principiul precau iei 

În împrejurări specifice în care, în urma unei evaluări a informa iilor disponibile, se identifică 

posibilitatea unor efecte dăunătoare asupra sănătă ii, dar persistă incertitudinea tiin ifică, pot fi 

adoptate măsuri provizorii de gestiune a riscului, necesare pentru asigurarea nivelului ridicat de 

protec ie a sănătă ii, pînă la apari ia unor noi informa ii tiin ifice pentru o evaluare mai 

cuprinzătoare a riscului. 

Flexibilitate 

 Cît de eficient comunicăm cu partenerul? 

 Cît de eficient rezolvăm probleme şi cum luăm decizii? 

 Cît de eficient realizăm managementul conflictului? 

Simplu spus, într-un sistem, piesa cea mai flexibilă are cel mai bun control asupra rezultatelor.  

Confidenţialitate 

Se interzice folosirea informaţiilor obţinute  în scop personal sau într-o manieră care poate fi 

contrară legii ori în detrimentul obiectivelor legitime. 

Competitivitate 

Să se comporte într-o manieră profesională în toate activităţile pe care le desfăşoară, să aplice 

standarde şi norme profesionale şi să manifeste imparţialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

Obiectivitate 

Obiectivitate şi imparţialitate în redactarea rapoartelor, care trebuie să fie precise şi obiective; 

concluziile şi opiniile formulate în rapoarte trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele obţinute şi 

analizate conform standardelor. 

 
5. CATEGORII DE UNITĂŢI SUPUSE CONTROLULUI OFICIAL 
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5.1. UNITĂŢI DE VÎNZARE CU AMĂNUNTUL SUPUSE ÎNREGISTRĂRII OFICIALE 
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ŞI CONTROLULUI OFICIAL PENTRU 

SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 
 1.Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor: 

a)Restaurant, indiferent de specific - local de alimentaţie publică care include spaţii şi dotări 

corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi specifice pentru recepţia produselor de origine 

animală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate oficial pentru siguranţa alimentelor şi a 

produselor de origine nonanimală, depozitarea, prepararea şi servirea în incinta localului a 

preparatelor şi semipreparatelor culinare sau livrarea la comandă a preparatelor şi semipreparatelor 

culinare, a produselor de patiserie/cofetărie şi a altor produse similare. Această categorie include şi 

restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, rulote, fast-fooduri, baruri, precum şi alte unităţi în 

care se prepară şi se servesc alimente. 

b)Pizzerie - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi 

depozitarea materiilor prime de origine animală din unităţi autorizate şi/sau înregistrate oficial şi 

pentru siguranţa alimentelor şi a produselor de origine nonanimală, prepararea, ambalarea, după 

caz, şi vînzarea, inclusiv la comandă, a diferitelor sortimente de pizza şi a altor alimente preparate. 

c)Cantina - unitate cu spaţii amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea 

materiilor prime de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate 

oficial şi pentru siguranţa alimentelor, prepararea de meniuri şi servirea mesei către consumatorul 

final. 

d)Secţii de cofetărie şi/sau patiserie - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se 

desfăşoară activităţi pentru recepţia de materii prime de origine animală şi nonanimală, depozitarea 

şi prelucrarea acestora în produse de cofetarie/patiserie, depozitarea şi livrarea acestora către alte 

unităţi de vînzare cu amănuntul sau prin magazinul propriu. 

e)Cofetărie/Patiserie - unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea, prezentarea şi 

vînzarea de produse de cofetărie/patiserie. 

f)Penşiune turistica, indiferent de specific - unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se 

desfăşoară activităţi pentru obtinerea, recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală şi 

nonanimală, provenite din exploataţia agricolă familială, precum şi din unităţi autorizate şi/sau 

înregistrate oficial şi pentru siguranţa alimentelor, prepararea şi servirea alimentelor gătite în incinta 

proprie. 

g)Magazin alimentar - unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea, prezentarea şi 

vînzarea separată de produse de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau 

înregistrate oficial şi pentru siguranţa alimentelor, ambalate şi/sau preambalate de producător. 

h)Hipermarket/Supermarket - unitate cu spaţii şi capacităţi de depozitare şi vînzare distincte în care 

se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea distinctă şi vînzarea în raioane separate a 
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produselor de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate 

oficial şi pentru siguranţa alimentelor, incluzînd activităţi de tip măcelarie sau carmangerie, 

desfăşurate în spaţii separate înregistrate oficial şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, în acestă categorie sunt incluse şi unităţile de tip cash & carry, care 

vînd alimente către comercianţii înregistraţi în vederea comercializării directe către consumatorul 

final prin alte unităţi de vînzare cu amănuntul. 

i)Unităţi de vînzare prin internet - unitate cu spaţii şi dotări fixe sau mobile pentru depozitarea, 

transportul catre consumatorul final şi vînzarea numai prin comanda prin internet de alimente de 

origine animală şi nonanimală ambalate şi/sau preambalate de producător, 

2.Unităţi care desfăşoară alte activităţi supuse înregistrarii oficiale şi pentru siguranţa 

alimentelor şi controlului oficial şi pentru siguranţa alimentelor; 

a)Depozit alimentar - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru 

recepţia produselor de origine animală şi nonanimală cu sau fără regim termic, provenite din unităţi 

autorizate/înregistrate oficial şi pentru siguranţa alimentelor de pe teritoriul national, depozitarea şi 

livrarea acestora către alte unităţi de vînzare cu amănuntul sau direct consumatorului final. 

b)Catering - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru 

recepţia de materii prime de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau 

înregistrate oficial şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea şi prelucrarea acestora în produse 

destinate valorificarii către alte unităţi de vînzare cu amănuntul şi/sau către consumatorul final. 

c)Staţie spălare şi dezinfecţie mijloace de transport - unitate cu spaţii şi echipamente 

corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi de curăţare, spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de 

transport al produselor de origine animală. 

 
 

5.2. ACTIVITĂŢI SUPUSE ÎNREGISTRARII ŞI CONTROLULUI PENTRU 
SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 
I.Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor 

1.Unităţi de prelucrare a cartofilor preparaţi sau congelaţi - unitate cu spaţii şi dotări adecvate 

pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor preparaţi sau prevăzută cu spaţii 

frigorifice pentru prelucrarea cartofilor congelaţi, precum şi alte spaţii de depozitare, livrare a 

produselor vegetale, 

2.Unităţi de producţie a piureului de cartofi deshidrataţi - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate 

pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea de cartofi deshidrataţi, în vederea obţinerii piureului de 

cartofi. 
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3.Unităţi de producţie de gustări din cartofi - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru 

recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii producţiei de gustări 

şi servirea acestora. 

4.Unităţi de producţie pentru fabricarea cartofilor crocanţi - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii 

adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii 

producţiei de cartofi crocanţi, precum şi pentru ambalarea şi livrarea acestora. 

5.Unităţi de producţie pentru fabricarea făinei de cartofi - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate 

pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii făinei de 

cartofi, precum şi ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea acesteia. 

6.Unităţi de fabricare a sucurilor de fructe şi legume - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate 

pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor, în vederea obţinerii 

sucurilor din acestea, precum şi cu spaţii şi dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, 

păstrării şi livrării acestora. 

7.Unităţi de fabricare a concentratelor din fructe şi legume - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii 

adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor, în vederea 

obţinerii concentratelor din acestea, precum şi cu spaţii şi dotări necesare îmbutelierii, ambalării, 

depozitării, păstrării şi livrării acestora. 

8.Unităţi de conservare a fructelor, nucilor sau a legumelor - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii 

adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea (congelarea, uscarea, conservarea 

în ulei sau în otet, fabricarea conservelor etc.) în vederea conservării fructelor şi legumelor, precum 

şi cu spaţii, inclusiv spaţii de frig, şi dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, păstrării şi 

livrării acestora. 

9.Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legume - unitate cu spaţii, dotări, 

instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor în 

vederea obţinerii produselor alimentare, precum şi cu spaţii necesare depozitării şi livrării acestora. 

10.Unităţi de fabricare a gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii 

adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor în vederea 

obţinerii gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor, precum şi pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea 

acestora. 

II.Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăşimilor vegetale şi animale 

1.Unităţi pentru producţia de uleiuri vegetale brute (ulei de măsline, floarea-soarelui, soia, rapiţă, in, 

seminţe de dovleac, porumb etc.) - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, 

depozitarea, condiţionarea, prelucrarea materiilor prime în vederea obţinerii de uleiuri şi grăşimi 

brute, precum şi cu spaţii pentru depozitarea şi livrarea acestora. 
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2.Unităţi pentru producţia făinei oleaginoase nedegresate - unitate cu spaţii, dotări, instalaţii 

adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea materiei prime, în vederea 

obţinerii, depozitarii şi livrării făinei oleaginoase nedegresate. 

3.Unităţi pentru producţia uleiurilor vegetale rafinate (ulei de măsline, ulei de soia etc.) - unitate cu 

spaţii, dotări, instalaţii pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea materiilor prime în vederea 

obţinerii produselor finite, precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora. 

4.Unităţi pentru prelucrarea uleiurilor vegetale - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru 

depozitarea şi prelucrarea uleiurilor vegetale (prin suflare, fierbere, oxidare, polimerizare, 

deshidratare, hidrogenare etc.), precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea 

acestora. 

5.Unităţi pentru fabricarea margarinei - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, 

depozitarea şi prelucrarea materiilor prime pentru fabricarea margarinei, precum şi cu spaţii pentru 

depozitarea şi livrarea acesteia. 

6.Unităţi pentru fabricarea amestecurilor pentru tartine - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii 

amenajate pentru recepţia şi depozitarea separata a materiilor prime de origine vegetală şi animală, 

în vederea fabricării amestecurilor pentru tartine, precum şi pentru depozitarea şi livrarea acestora. 

7.Unităţi pentru fabricarea grasimilor de gătit combinate - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii 

amenajate pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime, în vederea fabricării grasimilor de gătit 

combinate, precum şi pentru depozitarea şi livrarea acestora. 

III.Activităţi de fabricare a produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon 

1.Unităţi de morărit - unitate specializată prevazută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice 

pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea boabelor de cereale şi prelucrarea lor în materie primă 

pentru unităţile de panificaţie (producţie de făina, arpacaş, crupe sau pelete din grîu, secară, ovăz, 

porumb sau alte cereale), precum şi cu spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului 

finit. 

2.Unităţi pentru măcinarea orezului - unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi 

instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea boabelor de orez în vederea obţinerii de 

orez măcinat, glazurat, semifiert sau producţie de făina de orez, precum şi cu spaţii pentru 

depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit. 

3.Unităţi pentru măcinarea legumelor - unitate specializată prevăzuta cu spaţii, amenajări, dotări şi 

instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, sortarea, prelucrarea şi măcinarea legumelor în 

vederea obţinerii de făina sau pudră de legume uscate ori fructe comestibile, precum şi cu spaţii 

pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit. 

4.Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun - unitate specializată prevăzută cu spaţii, 

amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea prin tratare termică a 
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cerealelor prin expandare, în vederea obţinerii de cereale pentru micul dejun, precum şi cu spaţii 

pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit. 

5.Unităţi pentru fabricarea premixurilor - unitate specializată prevazută cu spaţii, amenajări, dotări 

şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, omogenizarea făinii în vederea obţinerii de făina 

în amestec pentru pâine, prăjituri, biscuiţi sau clătite, precum şi cu spaţii pentru depozitarea, 

păstrarea şi livrarea produsului finit. 

6.Unităţi pentru fabricarea amidonului - unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii 

specifice pentru recepţia materiei prime (orez, cartofi, porumb, grîu etc.), depozitarea, prelucrarea 

prin măcinare, germinare, extracţie, purificare-rafinare, deshidratare, uscare, în vederea obţinerii de 

amidon, precum şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit. 

7.Unităţi pentru fabricarea glucozei, siropului de glucoza, maltozei - unitate specializată prevăzută 

cu spaţii, prevăzută, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (suspensie de 

amidon), depozitarea, prelucrarea prin hidroliza în vederea obţinerii de şirop de glucoza, zahar total, 

dextroza cristalizata anhidra, izoşirop, dextroza cristalizata monohidrat, fructoza, maltoza, precum 

şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit. 

8.Unităţi pentru fabricarea glutenului- unitate prevăzută cu spaţii, prevăzută, dotări şi instalaţii 

specifice pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea prin extractie, separare, 

concentrare, deshidratare, uscare, în vederea obţinerii de gluten, precum şi cu spaţii pentru 

ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit. 

IV.Activităţi de fabricare a altor produse alimentare 

1.Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete de patiserie, placintelor, specialităţilor de 

panificaţie, checurilor, tartelor etc. - unitate prevăzută cu spaţii, prevăzută, dotări şi instalaţii 

specifice, inclusiv spaţii de frig, pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea făinei şi a 

ingredientelor de origine vegetală şi animală, în vederea obţinerii produselor proaspete de patiserie, 

plăcintelor, specialităţilor de panificaţie, checurilor, tartelor etc., precum şi cu spaţii de depozitare şi 

livrare corespunzătoare. 

2.Unităţi pentru fabricarea biscuiţilor, piscoturilor, a produselor uscate de panificatie, a produselor 

de patiserie şi prăjiturilor conservate, precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci 

sau sărate - unitate prevăzută cu spaţii, prevăzută, dotări şi instalaţii specifice, inclusiv spaţii de frig, 

pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine animală şi 

vegetală, în vederea fabricării biscuiţilor, piscoturilor, a produselor uscate de panificaţie, a 

produselor de patiserie şi prăjiturilor conservate, precum şi pentru fabricarea produselor pentru 

gustări dulci sau sărate, precum şi cu spaţii de depozitare, păstrare şi livrare corespunzătoare. 

3.Unităţi pentru fabricarea sau rafinarea zahărului şi a înlocuitorilor din sfecla de zahăr, suc de 

trestie de zahăr, arţar şi palmier - unitate prevăzută cu spaţii, prevăzută, dotări şi instalaţii specifice 
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adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea acesteia, în vederea obţinerii, 

depozitarii şi livrarii zahărului. 

4.Unităţi pentru fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt 

de cacao, grăsime şi ulei de cacao,  conservarea în zahăr a fructelor, sîmburilor de fructe şi a altor 

părţi ale plantelor, dropsurilor, drajeurilor mentolate şi/sau cu alte arome - unitate prevăzută cu 

spaţii, prevăzută, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (cacao, ciocolată, zahăr, 

fructe), depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine vegetală şi animală, în vederea obţinerii 

produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, graşime şi ulei de 

cacao, conservarea în zahăr a fructelor, sîmburilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor, dropsurilor, 

drajeurilor mentolate şi/sau cu alte arome, precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare 

corespunzătoare. 

5.Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuscusului, pastelor făinoase şi altor produse 

făinoase similare - unitate prevăzută cu spaţii, prevăzută, dotări şi instalaţii specifice pentru 

recepţia, depozitarea, prelucrarea materiilor prime şi a ingredientelor de origine vegetală şi animală, 

în vederea obţinerii macaroanelor, tăiţeilor, cuscusului, pastelor făinoase şi altor produse făinoase 

similare, precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzătoare. 

6.Unităţi pentru prelucrarea cafelei - unitate prevăzută cu spaţii, prevăzută, dotări şi instalaţii 

specifice pentru recepţia materiei prime, depozitarea, cu spaţii pentru prelucrarea cafelei prin 

decafeinizare şi prăjire, în vederea obţinerii de cafea măcinată, cafea solubilă, extracte şi 

concentrate din cafea, fabricarea înlocuitorilor de cafea, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare 

şi livrare corespunzătoare. 

7.Unităţi pentru prelucrarea ceaiului- unitate prevăzută cu spaţii, prevăzută, dotări şi instalaţii 

specifice pentru recepţia şi depozitarea materiei prime, cu spaţii pentru prelucrarea ceaiului şi a 

frunzelor de plante, ambalarea ceaiului, inclusiv în doze (pliculeţe), fabricarea infuziilor din plante 

(mentă, muşeţel, verbină etc.), precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare 

corespunzătoare. 

8.Unităţi pentru fabricarea condimentelor - unitate specializată cu spaţii pentru recepţia şi 

depozitarea materiilor prime, cu spaţii şi instalaţii pentru fabricarea mirodeniilor, ketchupului, 

sosurilor picante, condimentelor, maionezei, făinei de muştar, muştarului şi oţetului, precum şi cu 

spaţii pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea produselor finite. 

9. Unităţi de fabricare a produselor alimentare congelate - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii 

adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea produselor congelate, precum şi 

cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare, atît pentru alte unităţi, cît şi pentru 

consumatorul final. 

10.Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe 

şi alte părţi de plante, confiate - uscate, glasate sau cristalizate) - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii 
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adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea produselor confiate/deshidratate, 

precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare, atît pentru alte unităţi, cît şi 

pentru consumatorul final. 

11.Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor - unitate prevăzută cu spaţii, 

prevăzută, dotări şi instalaţii specifice pentru producţia, ambalarea, depozitarea şi livrarea 

produsului finit. 

V.Activităţi de fabricare a băuturilor 

1. Unităţi pentru fabricarea vinului - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi 

depozitarea materiei prime, semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii vinului, a 

vinului de masă, vinului de calitate produs în anumite regiuni, vinului spumant, vinului din must de 

struguri concentrat şi vinului slab alcoolizat sau fără alcool, precum şi cu spaţii adecvate pentru 

îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atît pentru alte unităţi, cît şi pentru consumatorul 

final. 

2. Unităţi pentru fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii 

adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea cidrului, cidrului de pere, 

miedului şi a altor vinuri din fructe, precum şi a băuturilor mixte ce conţin alcool, precum şi cu 

spaţii adecvate pentru depozitarea, îmbutelierea şi livrarea acestora, atît pentru alte unităţi, cît şi 

pentru consumatorul final. 

3.Unităţi pentru fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare - unitate cu spaţii, dotări 

şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiei prime, semifabricatelor şi prelucrarea 

acestora în vederea obţinerii vermutului şi a altor bauturi similare, precum şi cu spaţii adecvate 

pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atît pentru alte unităţi, cît şi pentru 

consumatorul final. 

4.Unităţi pentru fabricarea berii - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi 

depozitarea materiilor prime şi ingredientelor pentru obtinerea berii, precum şi cu spaţii pentru 

îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acesteia, atît pentru alte unităţi, cît şi pentru consumatorul final. 

5.Malţaria - sectia din cadrul fabricii de bere în care se face germinarea orzului şi a altor cereale în 

vederea obţinerii malţului. 

6.Unităţi pentru fabricarea bauturi racoritoare nealcoolice - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii 

pentru captarea, carbogazeificarea, îmbutelierea apei minerale, fabricarea băuturilor răcoritoare 

nealcoolice, băuturilor nealcoolice aromatizate şi/sau îndulcite: limonada, oranjada, cola, băuturi 

energizante, băuturi din fructe, ape tonice, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, 

depozitarea şi livrarea acestora, atît pentru alte unităţi, cît şi pentru consumatorul final. 

VI.Alte activităţi 
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1.Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală - unitate cu 

spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, 

ambalarea şi livrarea produselor alimentare de origine nonanimală. 

2.Depozit pentru seminţe de consum - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se 

desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea de seminţe de consum. 

3.Depozit alimentar pentru produse de origine nonanimală - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii 

adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea de produse proaspete 

şi/sau preambalate de origine nonanimală, atît pentru alte unităţi, cît şi pentru consumatorul final. 

4.Depozit frigorific pentru produse alimentare de origine nonanimală - unitate cu spaţii şi instalaţii 

de frig adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor de 

origine nonanimală congelate şi/sau refrigerate ori care necesită temperaturi scăzute de depozitare, 

atît pentru alte unităţi, cît şi pentru consumatorul final. 

5.Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate - unitate cu 

spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi/sau prelucrarea 

produselor congelate, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare, atît 

pentru alte unităţi, cît şi pentru consumatorul final. 

6.Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele - 

unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru fabricarea în condiţii corespunzătoare a 

ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele, precum şi cu spaţii de 

ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare a acestora pentru unităţile care le utilizează. 

7.Mijloc de transport produse de origine nonanimală - orice nave, aeronave, mijloace auto etc. 

înregistrate pentru siguranţa alimentelor ca mijloace de transport dotate corespunzător pentru ca 

produsele de origine nonanimală sa nu îşi modifice caracteristicile pe timpul transportului, 

caracteristici prevazute în documentele însoţitoare conform legislaţiei în vigoare. 

 

6. CERINŢE GENERALE DE IGIENĂ PENTRU AUTORIZAREA, 

ÎNREGISTRAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNITĂŢILOR DIN DOMENIUL 

ALIMENTAR 

 

 În vederea înregistrării oficiale pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de vînzare cu 

amînuntul a produselor alimentare de origine animală/nonanimală,  operatorii din sectorul alimentar 

sau reprezentantii legali ai acestora trebuie să depună la Direcţia raională pentru siguranţa 

alimentelor, un dosar cuprinzînd următoarele documente: 

 a)o cerere scrisă în care sunt precizate: 

 (i)denumirea şi adresa unităţii; 

 (ii)activitatea desfăşurată; 
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 (iii)tipurile şi cantităţile de produse supuse vînzarii cu amănuntul; 

 (iv)locurile de vînzare cu amănuntul a produselor obţinute în unitatea proprie; 

 (v)numărul personalului lucrător, cu excepţia stînelor; 

 b)schiţa obiectivului unde se desfăşoară activităţile de producţie, cu precizarea utilităţilor a 

fluxului şi amplasarea pe flux a echipamentelor frigorifice sau alte echipamente; la schiţă se va 

anexa un referăt tehhnic în care vor fi descrise activităţile care se desfăşoară în unitate , dotarea 

unităţii, programul de funcţionare, igienă personalului, modul de aprovizionare, etc. 

 c) copia certificatului de înregistrare eliberat de autoritatea locală în a cărui rază teritorială 

îşi desfăşoara activitatea. 

 Operatorii din sectorul alimentar din unităţile de vînzare cu amănuntul de produse de origine 

animală şi nonanimală trebuie sa se asigure că produsele obţinute şi comercializate către 

consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică şi că sunt îndeplinite toate condiţiile 

stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la: 

a)etichetare; 

b)asigurarea trasabilităţii; 

c)parametrii de calitate şi siguranţă ai materiilor prime şi ai produselor finite; 

d)controlul potabilităţii apei; 

e)instruirea personalului; 

f)controlul stării de sănătate; 

g)eliminarea dăunatorilor (insecte, rozătoare, păsări etc.); 

h)eliminarea deşeurilor; 

i)întreţinerea şi igienă spaţiilor şi a echipamentelor; 

j)aplicarea procedurilor de bune practici de igienă, bazate pe principiile siguranţei alimentului 

stabilite prin ghidurile de bune practici în cazul producatorilor agricoli crescători de animale sau, 

după caz, a principiilor sistemului Analizei hazardului şi punctelor critice de control (HACCP), 

avînd în vedere tipul unităţii, capacitatea de producţie şi specificul unităţii. 

 În vederea eliberării documentului de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor 

pentru activităţile din unităţile de vînzare cu amănuntul, Direcţia raională pentru siguranţa 

alimentelor, înregistrează cererea depusă şi, prin inspectorii autorităţii pentru siguranţa alimentelor, 

verifică atît documentaţia depusă, cît şi, la faţa locului, îndeplinirea cerinţelor în domeniul specific 

şi a celor prevăzute în  HG 412/2010. 

 Cerinţe pentru unităţile de vînzare cu amănuntul – anexa 1 

 Cerinţe pentru unităţile de alimentaţie publică conform ghidului de bune practici aprobat de 

ANSA prin Ordinul cu nr. 79 din 08.07.2013– anexa 2 

          Anexa  1 
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Proiectarea, designul, construcţia, localizarea şi mărimea obiectivelor din domeniul 

alimentar trebuie: 

a)să permită întreţinerea, igienizarea şi/sau dezinfecţia adecvată, pentru a se evita ori a reduce la 

minimum posibilităţile de contaminare pe calea aerului, şi să asigure spaţiu de lucru adecvat care să 

permită efectuarea igienică a tuturor operaţiunilor; 

 

b)să fie astfel încît să protejeze împotriva acumulării de murdărie, contactului cu materiale toxice, 

căderii de particule în alimente şi formării de condens sau de mucegaiuri pe suprafeţe; 

c)să permită aplicarea bunelor practici de igienă pentru alimente, inclusiv protecţia împotriva 

contaminării şi, în special, controlul dăunătorilor; (ECHIPAMENT DE PROTECŢIE CURAT ŞI 

COMPLET) 

d)să ofere, după caz, condiţii adecvate de manipulare şi depozitare a alimentelor, la o temperatură 

controlată, să fie de capacitate suficientă pentru menţinerea produselor alimentare la temperaturi 

corespunzătoare şi să fie proiectate pentru a permite ca aceste temperaturi să fie monitorizate şi, 

după caz, să fie înregistrate. 

(3)Trebuie să fie disponibil un număr adecvat de toalete conectate la un sistem eficient de 

canalizare. Toaletele nu trebuie să comunice direct cu spaţiile în care sunt manipulate 

alimente. 
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(4)Trebuie să fie disponibil un număr corespunzător de spălătoare, amplasate şi concepute în 

mod adecvat pentru curăţarea mâinilor. Trebuie să se asigure lavoare pentru curăţarea 

mâinilor, prevăzute cu apă curentă caldă şi rece, cu materiale pentru spălarea mâinilor şi pentru 

uscare igienică. Atunci cînd este necesar, utilităţile pentru spălarea alimentelor trebuie să fie 

separate de cele pentru spălarea mâinilor. 
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(5)Trebuie să se asigure mijloace potrivite şi suficiente de ventilaţie naturală sau mecanică. 

Trebuie să fie evitat fluxul mecanic de aer dintr-o zonă contaminată către o zonă curată. Sistemele 

de ventilaţie trebuie să fie construite astfel încît să permită ca filtrele şi alte componente ce necesită 

curăţare sau înlocuire să fie uşor accesibile. 

(6)Grupurile sanitare trebuie să aibă ventilaţie naturală sau mecanică. 

(7)Obiectivele din domeniul alimentar trebuie să aibă iluminare naturală şi/sau artificială. 

(8)Facilităţile pentru drenaj trebuie să fie adecvate destinaţiei de utilizare. Acestea trebuie să fie 

concepute şi construite în aşa fel încît să se evite riscul de contaminare. Atunci cînd canalele de 

drenaj sunt deschise total sau parţial, acestea trebuie să fie concepute pentru a se asigura că nu se 

scurg deşeuri dintr-o zonă contaminată spre sau într-o zonă curată, în special în zona în care sunt 

manipulate alimente ce pot să prezinte un risc ridicat pentru consumatorul final. 

(9)După caz, trebuie să fie asigurate vestiare pentru personal. 

 

 

 

(10)Agenţii de curăţare şi substanţele dezinfectante nu trebuie să fie depozitate în zone unde se 

manipulează alimente. 

În special: 
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a)suprafeţele pavimentului trebuie să fie menţinute în bune condiţii de întreţinere şi să fie uşor de 

curăţat şi, după caz, de dezinfectat. Aceasta necesită utilizarea unui material impermeabil, 

nonabsorbant, lavabil şi netoxic, cu excepţia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul 

alimentar pot dovedi autorităţii competente că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare. După 

caz, pavimentul trebuie să permită drenajul adecvat al suprafeţelor; 

 

b)suprafeţele pereţilor trebuie să fie menţinute în condiţii bune de întreţinere şi să fie uşor de 

curăţat, iar atunci cînd este necesar, de dezinfectat. Aceasta necesită utilizarea unor materiale 

impermeabile, nonabsorbante, lavabile şi netoxice, precum şi o suprafaţă netedă pînă la o înălţime 

adecvată efectuării diferitelor operaţiuni, cu excepţia cazului în care operatorii cu activitate în 

domeniul alimentar pot dovedi autorităţii competente că alte materiale utilizate sunt 

corespunzătoare; 

c)plafoanele sau, acolo unde nu există plafoane, suprafaţa interioară a acoperişului şi accesoriile 

suspendate trebuie să fie construite şi finisate astfel încît să se prevină acumularea de murdărie şi să 

se reducă condensul, creşterea de mucegaiuri şi împrăştierea de particule; 

d)ferestrele şi alte deschizături trebuie să fie construite pentru a se preveni acumularea de 

murdărie. Cele ce pot fi deschise către mediul exterior trebuie, după caz, să fie echipate cu plase 

împotriva insectelor, ce pot fi uşor demontate pentru curăţare. Atunci cînd deschiderea ferestrelor 

ar avea ca rezultat contaminarea, ferestrele trebuie să rămînă închise şi fixate în timpul producţiei; 

 

e)uşile trebuie să fie uşor de curăţat, iar atunci cînd este necesar, de dezinfectat. Pentru aceasta este 

necesară utilizarea de suprafeţe netede şi nonabsorbante, cu excepţia cazului în care operatorii cu 
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activitate în domeniul alimentar pot dovedi autorităţii competente că alte materiale utilizate sunt 

corespunzătoare; 

f)suprafeţele, incluzînd suprafeţele echipamentelor, din spaţiile în care sunt manipulate alimente şi, 

în special, suprafeţele ce intră în contact cu alimentele trebuie să fie menţinute în stare bună de 

întreţinere şi trebuie să fie uşor de curăţat, iar atunci cînd este necesar, de dezinfectat. Pentru 

aceasta este necesară utilizarea de materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune şi netoxice, cu 

excepţia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autorităţii 

competente că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare. 

(3)Trebuie să fie asigurate facilităţi adecvate, după caz, pentru curăţarea, dezinfecţia şi 

depozitarea ustensilelor şi a echipamentelor de lucru. Aceste facilităţi trebuie să fie construite 

din materiale rezistente la coroziune, să fie uşor de curăţat şi să fie aprovizionate în mod adecvat cu 

apă fierbinte şi rece. 

 

 

CERINŢE SANITARE VETERINARE  

 

Condiţii generale: 

 Proiectarea clădirilor se face în funcţie de profilul unităţii şi de volumul estimat al activităţii 

(producţie, prelucrare, depozitare, desfacere, consum). Numărul, mărimea şi destinaţia încăperilor 

se stabilesc în funcţie de profilul unităţii. 

 Unităţile alimentare trebuie să aibă asigurată şi să folosească permanent în activitatea lor apă 

potabilă curentă, rece şi caldă, în cantitate suficientă şi corespunzătoare calitativ condiţiilor înscrise 

în actele normative în vigoare. 

 În localităţile sau în zonele lipsite de reţele publice de distribuire a apei potabile este permisă 

folosirea apei de fîntînă prin instalaţii proprii, corespunzătoare din punct de vedere igienico-sanitar, 

cu obligativitatea ca acestea să îndeplinească condiţiile de potabilitate. 

 Unităţile alimentare care folosesc surse proprii de apă potabilă vor asigura protecţia sanitară 

a acestora şi controlul calităţii apei utilizate. 
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Unităţile alimentare trebuie să fie dotate cu instalaţii pentru colectarea şi îndepărtarea 

igienică a reziduurilor lichide, corespunzătoare normativelor legale în vigoare şi întreţinute 

permanent în bună stare de funcţionare. 

Trecerea coloanelor de canalizare prin încăperile de producţie, preparare, depozitare, servire şi 

desfacere a alimentelor este permisă numai cu condiţia izolării lor, astfel încît să fie prevenită orice 

posibilitate de infiltraţie şi impurificare a spaţiilor şi a produselor. 

 În localităţile fără reţea de canalizare a apelor uzate colectarea şi îndepărtarea reziduurilor 

lichide vor fi adaptate la condiţiile locale, aşigurîndu-se amenajarea, exploatarea şi întreţinerea 

instalaţiilor respective în permanentă stare de funcţionare, astfel încît să se prevină contaminarea 

spaţiilor alimentare cu ape uzate, precum şi poluarea mediului înconjurător. 

Colectarea reziduurilor solide, precum şi a resturilor alimentare lichide se va face în recipiente 

etanşe cu capac, confecţionate din material rezistent, uşor de spălat şi de dezinfectat. 

 Acestea vor fi depozitate în spaţii (încăperi, boxe sau platforme acoperite) special destinate 

şi amenajate în acest scop, prevăzute cu mijloace pentru prevenirea accesului muştelor şi 

rozătoarelor, cu paviment impermeabilizat, amenajat în pantă spre o gură de scurgere, şi dotate cu 

posibilităţi de spălare. 

 Recipientele de colectare şi spaţiile de depozitare vor fi menţinute în permanentă stare de 

curăţenie. Evacuarea reziduurilor solide se va face înainte ca acestea să depăşească capacitatea de 

depozitare sau să intre în descompunere. 

     

 Utilajele şi mobilierul tehnologic din dotarea unităţilor alimentare vor fi confecţionate din 

materiale rezistente la lovituri şi coroziune, neferoase, uşor de curăţat, care să nu afecteze 

proprietăţile nutritive, fizico-chimice şi organoleptice şi să nu favorizeze contaminarea microbiană a 

alimentelor cu care vin în contact; vor fi întreţinute în permanentă stare de funcţionare şi vor fi 

amplasate astfel încît să fie accesibile operaţiunilor de întreţinere igienică. 

 Utilajele şi mobilierul tehnologic trebuie construite cu suprafeţe netede, fără locuri de 

reţinere a reziduurilor alimentare sau greu accesibile, astfel încît să poată fi demontate şi curăţate cu 

uşurinţă. 
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În toate unităţile alimentare procesul de producţie trebuie astfel stabilit, încît să asigure 

desfăşurarea fluxului într-un singur sens şi să evite încrucişările între fazele insalubre şi salubre. 

 Toate unităţile alimentare vor fi dotate, după caz, cu spaţii suficiente de depozitare a 

produselor finite şi semifabricate, a materiilor prime şi auxiliare, precum şi a ambalajelor, încît să 

nu se permită degradarea, impurificarea sau contaminarea. 

 Pentru păstrarea materiilor prime, a semifabricatelor şi produselor finite uşor alterabile vor fi 

dotate cu spaţii frigorifice, compartimentate (separat produsele crude de cele care au suferit 

preparare termică, separat cele care emană mirosuri specifice de cele care împrumută mirosuri), cu 

volum stabilit în funcţie de natura, durata de păstrare şi de cantitatea produselor destinate a fi 

depozitate, şi prevăzute cu posibilităţi de control şi înregistrare a temperaturii. 

Funcţionarea instalaţiilor frigorifice trebuie asigurată în permanenţă, iar temperatura 

realizată în interior va fi înregistrată. 

Unităţile care folosesc în cursul activităţii produse congelate vor avea încăperi şi instalaţii 

care să asigure efectuarea corectă a operaţiunilor de decongelare. 

 Spaţiile destinate depozitării alimentelor vor fi păstrate permanent în stare de curăţenie, iar 

periodic vor fi curăţate, reparate, dezinsectizate şi deratizate. 

Toate unităţile alimentare trebuie să fie dotate şi aprovizionate, după necesitate şi în cantitate 

suficientă, cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru întreţinerea igienică corespunzătoare 

(spălare şi dezinfecţie). 
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 Substanţele dezinfectante folosite în concentraţiile corespunzătoare trebuie să fie numai cele 

avizate de Ministerul Sănătăţii. 

 Utilajele şi ustensilele folosite pentru igienizarea grupurilor sanitare vor fi păstrate separat, 

în spaţii special destinate şi marcate corespunzător. 

 Încăperile unităţilor alimentare vor fi astfel amenajate şi dotate, încît să nu permită accesul 

insectelor şi al rozătoarelor. 

 În toate unităţile alimentare trebuie să fie asigurată dotarea cu anexe social-sanitare 

corespunzătoare ca număr şi capacitate normativelor de proiectare şi protecţia muncii în vigoare. 

 Pentru păstrarea echipamentului sanitar de protecţie a alimentelor şi a îmbrăcămintei 

individuale a personalului se vor asigura spaţii dotate şi dimenşionate în funcţie de profilul unităţii. 

 Se va păstra separat echipamentul folosit la operaţiunile de curăţenie şi igienizare. 

 Pavimentul trebuie construit din materiale netoxice, rezistente la şocuri mecanice şi 

termice, impermeabile, neputrezibile, netede, rezistente la acizi şi baze de origine animală; 

materialele admise sunt: betonul, dalele din gresie antiacidă, plăci de ceramică, mozaic toate avînd 

finisaje antiderapante, cu o panta de inclinare de 2 cm/m liniar indreptat spre gura de canal. 

 

Pereţii interiori trebuie construiţi din materiale netoxice, rezistente, impermeabile, 

neputrezibile, netede, cum sunt tencuielile din ciment alb sclivisit, plăci din gresie antiacidă, plăci 

din faianţă albă; în spaţiile pentru producţie în care temperatura este între 8 şi 10º C şi o umiditate 

de 60 – 75%, pereţii vor fi drişcuiţi fin, faianţaţi până la 2,10 m, iar pînă la tavan vor fi zugrăviţi; la 

racordarea pereţilor între ei la colţuri, la racordarea lor cu pavimentul şi tavanul se vor executa scafe 

rotunjite cu raza de 0,6 m.  

Tavanele vor fi netede şi plane, construite din materiale impermeabile. Instalaţiile electrice, 

aparatura şi corpurile de iluminat suspendate de tavane trebuie să fie astfel instalate pentru a nu 

contamina produsele comestibile existente în spaţiile tehnologice. În cazul în care nu este posibilă 

schimbarea amplasării lor în afără zonelor pentru produse comestibile se vor lua măsuri de protecţie 

a tuturor utilajelor suspendate în partea inferioară. 

Iluminatul va asigura o intensitate generală luminoasă în spaţiile tehnologice şi grupurile 

sociale de minim 220 lucşi/m2.  
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Iluminatul va fi realizat atît natural cît şi 
artificial. Este obligatorie utilizarea unei 
intensităţi luminoase egală pe tot 
parcursul procesului de producţie şi al 
acţiunilor de igienizare. În general, 
intensitatea luminoasă în spaţiile 
tehnologice şi grupurile sociale va fi de 
minimum 220 lucşi/m2. În anumite 
puncte de lucru, cum ar fi cele de 
control sanitar veterinar, sau cele de 
primire-expediţie produse este necesar 
un iluminat de minimum 550 de 
lucşi/m2. În secţiile pentru procesarea 
brînzeturilor topite sau untului, 
intensitatea iluminatului optim va fi de 
1000 lucşi/m2. 

 

Becurile şi/sau tuburile de neon 
suspendate deasupra produselor 
comestibile trebuie să fie protejate 
la partea inferioară, cu materiale 
incasabile, pentru a preveni 
contaminarea în caz de spargere  
(a elementelor de iluminat). 
Luminozitatea suprafeţei terestre 

şi a construcţiilor se apreciază sub 
raportul 
intensităţii, uniformităţii şi a 

duratei. Iluminarea poate fi naturală 
sau artificială. 
Iluminarea naturală este dată de 

radiaţia solară directă şi de cea 
reflectată. 
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În spaţiile de producţie, ambalare şi depozitare să se 
asigure o ventilare corespunzătoare şi eficientă pentru a se 
preveni apariţia condensului şi a mucegaiului.

Pe lîngă sistemele clasice se pot utiliza şi instalţii de 
climatizare sau aer condiţionat, cu răcire sau cu încălzire, 
cu uscare sau cu umidificare, cu filtrare de pulberi şi gaze  
prin utilizarea de filtre microbilologice.

 

-să menţină posibilitatea contaminării aerului din încăperiile de producţie;

-să menţină constant temperatura şi umiditatea;

-să prevină contaminarea încrucişată între zonele murdare şi cele curate;

-să prevină pădrunderea dăunatorilor folosind plase cu ochiuri mici;

-să prevină apariţia prafului, vaporilor şi excesul de căldură;

-să prevină apariţia condensului

Ce trebuie sa îndepinească sistemele de ventilaţie?

 

Ferestrele construite din tîmplărie metalică, cu o sticlă incoloră, cu posibilitatea de a se fixa 

plase de protecţie împotriva insectelor, avînd glafurile înclinate spre interior cu 45º, fiind amplasate 

la minim 1,5 m de paviment. 

Uşile se vor construi din material rezistent la coroziune, confecţionate ambutisat, fără colţuri 

sau proeminenţe, cu îmbinări rotunjite. Uşile exterioare vor fi prevăzute cu sasuri, destinate să 

reducă diferenţele mari de temperatură înregistrate între aerul din interior şi exterior. Uşile de la 

anticamerele grupurilor de W C -uri şi spaţiile sanitare care fac legătura cu spaţiile pentru producţie 

vor fi prevăzute cu sisteme pentru închidere automată. Uşile amplasate spre exteriorul unităţii vor fi 

prevăzute cu dispozitive pentru autoînchidere şi ecrane pentru protecţie contra insectelor şi 
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rozătoarelor – se vor închide etanş. Toate intrările din exterior vor fi prevăzute cu mijloace pentru 

curăţatul încălţămintei 

Depozitele nu vor avea praguri la uşi şi vor fi construite din materiale rezistente, 

impermeabile, termoizolante, cu sistem de monitorizare a temperaturii; nu se admit spoieli cu var. 

 Depozitarea alimentelor trebuie să se facă în condiţii care să prevină modificarea 

proprietăţilor nutritive, organoleptice şi fizico-chimice, precum şi contaminarea microbiană. În 

acest scop alimentele vor fi depozitate în încăperi sau în spaţii special amenajate, protejate de 

insecte şi rozătoare, dotate cu instalaţiile şi aparatură necesare pentru asigurarea controlului 

condiţiilor de temperatură, umiditate, ventilaţie 

etc., stabilite prin acte normative în vigoare. 

   

 

       

  

Aşezarea produselor alimentare se va face separat pe sortimente, eventual pe zile de fabricaţie, pe 

grătare sau rafturi, în stive, rînduri distanţate, astfel încît să se asigure o bună ventilaţie şi accesul 

persoanelor şi al mijloacelor care controlează sau manipulează produsele depozitate. 
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 Nu se vor introduce în spaţiile de depozitare produsele alimentare conţinute în ambalaje 

murdare, degradate sau care nu corespund normelor de igienă. 

În spaţiile destinate depozitării alimentelor nu se vor introduce produse care pot constitui 

surse de contaminare a acestora. 

Încăperile social – sanitare reprezentate de vestiare tip filtru, grupuri sanitare, cameră 

odihnă personal, cameră pentru spălat utilaje, ustensile vor avea pavimentul din materiale 

impermeabile, pereţii placaţi cu faianţă pînă la 1,9 m, iar la duşuri pînă la minim 2 m. Înălţimea 

acestor încăperi va fi de minim 2,5 m. Grupurile sociale trebuie să fie despărţite de încăperile pentru 

producţie prin camere tampon. 

Utilităţi:  

- se vor asigura dispozitive pentru săpun lichid şi prosoape de unică folosinţă; 

- se va asigura apă rece şi apă caldă,  

- Utilajele trebuie astfel proiectate şi construite incît să fie uşor accesibile pentru curăţat şi 

inspecţie, avîndu-se în vedere următoarele: 

- toate părţile utilajelor din zona de producţie trebuie să fie lipsite de adîncituri, goluri, 

suduri incomplete, fisuri, margini proeminente, filetări interioare, suruburi şi nituri evidente sau 

conducte inchise la un capăt, nefolosite; 

- toate sudurile trebuie să fie continue, netede, uniforme şi relativ la acelaşi nivel cu 

suprafeţele adiacente; 

- acolo unde este necesar pentru întreţinerea curăţeniei, utilajele trebuie să fie astfel 

construite şi instalate încît să se asigure o autoscurgere şi curăţenie cît mai completă; 

- nu se acceptă vopsirea exterioară sau interioară a utilajelor în /sau lîngă zona de 

producţie; 

- utilajele trebuie să fie uşor demontabile pentru curaţat şi control corespunzător. Se vor 

prevedea dispozitive simple pentru demontare; 

- Toate utilajele sau părţile de utilaje, fixe sau puţin mobile, trebuie montate la o distanţă 

suficientă de paviment, pereţi, tavane, pentru a permite curăţirea şi controlul, sau sa fie fixate etanş 

la paviment. Conexiunine electrice (tablou de distribuţie, panouri de comandă, conducte şi cabluri şi 

dulapurile montate pe perete) trebuie sa fie instalate la minimum 3 cm de perete sau utilaje, sau să 

fie fixate etanş pe perete; 

 Se vor instala spălătoare pentru mâini, în număr suficient, în fiecare spaţiu şi grup social, 

care vor fi amplasate corespunzător, avînd bazinul destul de mare pentru a preveni stropirea laterală 

cu apă murdară. Vor fi prevăzute cu apă rece sau numai cu apă caldă (+ 37° C). 

Vor fi racordate obligatoriu la canalizare şi vor avea prosoape de hîrtie cu o singura folosire 

şi cu coşuri de plastic pentru prosoape uzate. 
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Camera pentru spălat utilaje şi recipiente va fi dotată cu grătare din metal inox, cu 

picioare de 20 cm, bazine pentru spălare ustensile. Camera va avea spaţii separate pentru recepţie 

ustensile murdare şi depozit pentru recipiente curate.  

Fiecare încăpere va fi prevăzută cu termograf şi termometru de control. 

 Tipurile de unităţi de alimentaţie publică sunt cele prevăzute de reglementările legale. 

 Pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în vederea unei prelucrări şi preparări a 

alimentelor corespunzătoare, în funcţie de profilul lor, unităţile de alimentaţie publică sau 

colectivă vor avea din construcţie spaţiile necesare pentru circuitele funcţionale: 

- sală de mese; 

- spaţii de preparare a mîncărurilor; 

- spaţii de păstrare a alimentelor; 

- anexe social-sanitare. 

 Spaţiile vor fi proiectate şi amplasate, astfel încît să permită desfăşurarea fluxului tehnologic 

într-un singur sens, evitîndu-se încrucişările între fazele insalubre şi cele salubre. 

 În spaţiile de preparare şi în anexe pereţii vor fi impermeabilizaţi cu materiale 

corespunzătoare (faianţă, vopsele speciale) pe o înălţime de 1,80 m, iar pavimentul va fi prevăzut cu 

sifoane de scurgere racordate la canalizare. 

 Spaţiile de preparare a mîncărurilor sunt constituite din bucătării şi dintr-o serie de camere 

anexe în care se face prelucrarea preliminară a alimentelor. 

 Spaţiile de prelucrare preliminară a alimentelor (curăţare, spălare, tocare) sunt spaţii cu 

circuite separate pentru legume, carne, peşte, ouă. 

 În funcţie de categoria de încadrare a unităţii vor exista anexe, precum: laborator de 

cofetărie, patiserie, boxă pentru ceai, cafea şi lapte, cameră pentru prepararea mîncărurilor reci 

(salate, maioneze, preparate cu gelatină, sandviciuri, aperitive reci), complet separate de bucătăria 

propriu-zisă. 

 În unităţile de alimentaţie cu un singur spaţiu de producţie - bucătărie, în care se realizează 

prepararea, fierberea sau coacerea alimentelor, se vor foloşi ca materii prime numai produse 

agroalimentare gata curăţate, porţionate şi ambalate. 

 Spălarea veselei pentru servire şi a vaselor de bucătărie se va face separat, într-un loc anume 

stabilit şi amenajat, unde nu se fac alte operaţiuni de preparare; acest loc va fi strict delimitat. 

 Vesela curată pentru masă trebuie să fie păstrată în spaţii separate de vasele de bucătărie. 

 Spaţiile de păstrare a alimentelor sunt reprezentate de: depozite, magazii, beciuri şi spaţii 

frigorifice. 

 Produsele alimentare ambalate vor fi depozitate separat de obiectele de inventar, ambalaje 

goale, substanţe pentru curăţenie şi dezinfecţie. 



Page 42 of 166 
 

 Produsele perisabile se vor păstra în spaţii frigorifice separate, la temperatura prevăzută de 

furnizor. 

 Preparatele finite şi cele care se consumă fără a mai fi prelucrate termic se vor păstra separat 

de carne, peşte, viscere crude şi de preparatele de carne crude (mititei, carne tocată etc.) 

Pâinea, chiflele, cornurile se vor păstra în spaţii special amenajate, în coşuri de răchită, 

(material plastic) sau în navete, cu condiţia ca acestea să fie acoperite, la adăpost de praf şi de 

insecte, şi să nu fie aşezate direct pe podele. 

 Anexele social-sanitare cuprind: camere-vestiar, cabine cu duşuri, grupuri sanitare (WC) şi 

chiuvete pentru personal şi separat pentru clienţi, birouri, boxe pentru reziduuri. 

 Grupurile sanitare (WC) pentru personal şi cele pentru consumatori, în orice fel de unitate de 

alimentaţie publică sau colectivă, vor fi în permanenţă întreţinute în perfectă stare de funcţionare şi 

vor fi dotate cu hîrtie igienică, săpun şi şerveţele de hîrtie la chiuvetă. 

În unităţile mici de alimentaţie publică cu pînă la 3 salariaţi, de tipul patiseriilor, barurilor de 

zi nu este necesar grup sanitar separat de cel al consumatorilor. 

 În unităţile de alimentaţie publică şi de alimentaţie colectivă, care pregătesc şi servesc 

preparate culinare, se vor respecta următoarele condiţii de protecţie sanitară a alimentelor: 

 Operaţiunile de prelucrare a cărnii, peştelui, legumelor şi produselor de cofetărie şi patiserie 

se vor efectua în încăperi sau în compartimente separate. 

 De asemenea, se vor separa operaţiunile de preparare a cărnii şi peştelui crud de operaţiunile 

finale de preparare a acestor produse. 

 Toate operaţiunile de preparare a cărnii crude (tranşare, tocare, preparare mititei, cîrnaţi 

proaspeţi, chiftele etc.) se efectuează într-un spaţiu destinat numai acestor operaţiuni. 

 Spaţiul va fi dotat cu butuc, funduri din lemn, marcate distinct, ustensile (maşină de tocat, 

cuţite, topor etc.), bazine ce vor fi racordate la instalaţia de apă caldă, rece şi la canalizare. 

 Operaţiunile de preparare a peştelui crud se efectuează în condiţii similare. 

 Materia primă şi produsele finite se vor prelucra pe mese (sau funduri din lemn) diferite, 

marcate vizibil: "peşte crud", "peşte fiert", "pâine" etc. 

Preparatele culinare finite, pînă la servirea lor de către consumator, vor fi păstrate la o 

temperatură de minimum +600C (mîncăruri calde) sau la maximum + 80 C (preparate reci). 

Refolosirea ca materie primă a preparatelor culinare finite ori amestecarea tocăturilor de 

carne crudă cu cele tratate termic nu este permisă. 

 În unităţile de alimentaţie colectivă şi de alimentaţie publică, în care sunt servite grupuri 

organizate (turişti, mese comune etc.), se vor consuma numai mîncăruri pregătite în aceeaşi zi, din 

care se vor păstra probe (în recipiente curate, opărite, acoperite şi etichetate) timp de 48 de ore la o 

temperatură de +40C, în spaţii frigorifice special destinate acestui scop. 
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 Se vor folosi numai ouă cu coaja intactă, spălate şi dezinfectate înainte de spargere; folosirea 

ouălor de raţă în această categorie de unităţi este interzisă. 

 Nu este permisă încorporarea în preparate a grăsimilor folosite la prăjire. 

 Legumele şi fructele care se consumă în stare crudă se vor spăla sub curent continuu de apă 

potabilă. 

Nu este permisă păstrarea alimentelor, cu excepţia peştelui, în contact cu gheaţa sau cu apa 

rezultată din topirea gheţii ori servirea băuturilor, fructelor şi legumelor în contact cu gheaţa, cu 

excepţia cuburilor de gheaţă preparate din apă potabilă, în congelatoare speciale. 

 În cazul în care, pentru depozitarea materiilor prime uşor alterabile şi nealterabile, nu se 

poate asigura decît o singură încăpere, este obligatorie îndeplinirea următoarelor condiţii: 

 dotarea corespunzătoare cu rafturi, hambare sau recipiente pentru toate produsele 

nealterabile; 

 asigurarea unui spaţiu frigorific pentru produse alterabile, cu compartiment separat pentru 

carne crudă, care să nu aibă o temperatură mai mare de +40C; 

 asigurarea unei ventilaţii satisfăcătoare prin ferestre sau ochiuri cu rame şi sită metalică; 

 aprovizionarea cu materii prime uşor alterabile, îndeosebi cu carne şi lapte, să se facă pe 

măsura capacităţii spaţiului de răcire şi să nu depăşească nevoile de consum pentru o zi. 

 În unităţile care sunt lipsite de spaţiu pentru organizarea bucătăriei (snack-baruri, pizzerii 

etc.), preparatele culinare specifice acestora se pot executa în sala de consum, în faţa 

consumatorilor, cu obligaţia ca prin organizarea, dotarea şi întreţinerea locului respectiv să se 

asigure o curăţenie permanentă, iar unitatea să dispună de posibilităţi satisfăcătoare de ventilaţie 

(naturală sau mecanică). 

 Magazinele alimentare trebuie să aibă din construcţie următoarele spaţii: 

- sală de desfacere; 

- magazie de alimente; 

- magazie de ambalaje; 

- grup social-sanitar (vestiar şi WC). 

 Unităţile vor fi amenajate corespunzător. 

 Magazinele alimentare trebuie să aibă asigurată în permanenţă apa caldă şi rece, în cantitate 

suficientă şi corespunzătoare calitativ condiţiilor înscrise în actele normative în vigoare. 

 Dotări minime obligatorii: 

- rafturi şi spaţii frigorifice în sala de desfacere; 

- rafturi şi grătare din lemn în magazii. 

 Pentru alimentele uşor alterabile, care se menţin la rece, nu sunt permise supraaglomerarea 

spaţiilor frigorifice de păstrare şi expunere, precum şi introducerea în acelaşi spaţiu a produselor 
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crude şi semifabricate împreună cu cele care nu necesită tratare termică înainte de consum (se vor 

prevedea spaţii frigorifice separate pentru aceste categorii de alimente). 

 În magazinele alimentare cu o singură sală de desfacere (cu o suprafaţă de minimum 20 m2) 

se pot amenaja raioane separate pentru preparate din carne şi lactate şi pentru carne crudă 

preambalată, care să fie prevăzute cu spaţii frigorifice de expunere şi depozitare, cîntare şi vînzători 

pentru fiecare raion. 

 În magazinele care tranşează şi desfac carne crudă alături de alte alimente se vor asigura 

circuite separate (sală de primire şi tranşare, spaţii frigorifice, raion separat de desfacere, cu cîntare 

şi vînzători). 

Pentru amenajarea unui raion de vînzare a pâinii este necesară o suprafaţă de minimum 10 m2. 

 Semipreparatele din carne crudă şi tocăturile din carne se expun în vitrine frigorifice, separat 

de alte semipreparate, şi se servesc cu ustensile adecvate, care nu se folosesc şi pentru alte produse. 

 Alimentele neambalate, care se consumă fără o prelucrare termică, vor fi servite numai cu 

ustensile adecvate (cleşti, linguri, furculiţe etc.) 

În unităţile de desfacere a pâinii şi a produselor de panificaţie şi în alte asemenea unităţi care 

desfac produse neambalate se vor lua măsuri care să nu permită alegerea manuală a produselor de 

către cumpărători 

 Aprovizionarea acestor magazine pe aceeaşi uşă cu cea de acces al cumpărătorilor se va face 

cu întreruperea activităţii în timpul efectuării acestei operaţiuni. 

 În magazinele alimentare este interzisă depozitarea ambalajelor în încăperile de vînzare, în 

spaţiile de circulaţie, vestiare sau pe trotuarele aferente. 

 În magazinele alimentare în care se autorizează şi desfacerea produselor nealimentare este 

interzisă vînzarea produselor cu risc de influenţare a proprietăţilor organoleptice ale alimentelor sau 

de contaminare cu substanţe nocive. 

Vînzătorul va purta echipamentul de protecţie a alimentelor şi ecuson. 

Produsele de patiserie şi de panificaţie neambalate se vor vinde din recipiente curate, la 

adăpost de praf şi de muşte, fiind servite numai cu ustensile speciale. Este interzis a se permite 

consumatorilor să aleagă produsele cu mâna. 

Toate persoanele care lucrează la manipularea, prepararea, transportul, servirea şi desfacerea 

alimentelor sunt obligate: 

a)să poarte în timpul lucrului, în raport cu specificul locului de muncă şi în conformitate cu actele 

normative în vigoare, echipamentul de protecţie sanitară a alimentelor, alb sau de culoare deschisă, 

curat, care să acopere îmbrăcămintea şi părul capului şi să fie impermeabil în părţile care vin în 

contact cu umezeala; persoanele care execută operaţiuni de curăţare nu vor purta echipamentul de 

protecţie sanitară a alimentelor în cursul efectuării acestor operaţiuni; 

b)să nu intre în WC cu echipamentul sanitar de protecţie a alimentelor; 
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c)să îşi spele mâinile cu apă şi cu săpun înainte de începerea lucrului şi ori de cîte ori este necesar în 

cursul activităţii, în special după folosirea WC. 

 La nivelul fiecărei unităţi de alimentaţie va exista o evidenţă a controlului medical pentru tot 

personalul din subordine. 

Anexa 2 
 
Condiţiile minime ce trebuie realizate la nivelul unităţilor din domeniul alimentaţiei publice. 

 
SPAŢII SPECIFICE UNEI UNITĂŢI DE PRODUCŢIE CULINARĂ  

 
Amplasare şi organizare spaţii Produse manipulate Activităţi 
RECEPŢIE MATERII PRIME 
Rampa de acces cu copertină şi bine 
iluminată. 
Lift special pentru transportul materiilor 
prime în cazul în care unitatea este 
organizată pe mai multe nivele. 
Să se asigure descărcarea materiilor 
prime în mod uşor şi rapid pentru 
evitarea întreruperii lanţului frigorific 

Se recepţionează produse 
alimentare şi/sau nealimentare 
(ambalaje, substanţe de 
igienizare etc) care se dirijează 
către spaţiile de depozitare 
specifice 

Se verifică: 
- starea de igienă a mijlocului de 
transport; 
- starea de igienă a personalului care 
efectuează transportul 
- temperatura alimentelor perisabile 
(transportate în condiţii de refrigerare 
sau congelare) 
- ambalajele şi etichetele (starea 
ambalajelor, datele de fabricaţie şi 
termenele de valabilitate); 
- caracteristicile organoleptice ale 
produselor recepţionate. 
Se procedează la: 
- aşezarea alimentelor pe 
cărucioare/paleţi nu direct pe 
pardoseală; 
- evitarea încrucişării fluxurilor 
alimentare şi nealimentare prin 
prevederea a două intrări distincte sau 
prin separarea în timp a recepţiei 
acestor categorii de produse; se 
stabileşte un sistem de monitorizare a 
recepţiei (fişe de înregistrare utilizabile 
pentru trasabilitate) 

SPAŢIU DE DEZAMBALARE 
Este un spaţiu cu destinaţie specială, 
amplasat între zona de receptie şi spaţiile 
de depozitare 

Materiile prime care necesită 
scoaterea din ambalajele de 
transport înainte de a ajunge în 
spaţiile de depozitare sau de 
prelucrări preliminare 

Se va evita deschiderea ambalajelor cu 
ajutorul cuţitului pentru a nu străpunge 
ambalajele individuale. 
Timpul de staţionare, în acest spaţiu, 
trebuie redus la minim, pentru a evita 
întreruperile de lanţ frigorific. 
Se vor utiliza saci de gunoi de unica 
folosinşă care se evacuează şi se 
înlocuiesc în urma umplerii lor şi cel 
puţin odată pe zi 

SPAŢII DE DEPOZITARE MATERII PRIME ŞI INGREDIENTE ÎN CONDIŢII NORMALE DE 
TEMPERATURĂ 
Sunt amplasate pe fluxul tehnologic 
astfel încît să asigure legături funcţionale 
cu celelalte spaţii; Distrugerea dotărilor 
se face astfel încît să se asigure spaţiu 
optim de operare 

Toate materiile prime uscate/ 
pulverulente sau conservate 
prin sterilizare care pot fi 
ambalate individual sau 
colectiv 

Depozitarea materiilor prime şi a 
ingredintelor se face fie pe paleţi/rafturi 
demontabile/mobile, fie în recipiente 
pentru a permite ventilarea şi 
igienizarea spaţiului de depozitare şi 
pentru a se evita orice contaminare. 
Fiecare tip de produs trebuie să fie uşor 
de identificat prin etichetarea 
corespunzătoare cu specificarea 
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denumirii produsului, numărului de lot, 
datei de recepţie, durabilităţii minimale 
etc. 
La utilizarea materiilor prime şi a 
ingredientelor se va aplica regula FIFO 

( first in – first out sau primul 
produs intrat – primul produs 
vandut ); 
În acest spaţiu nu se depozitează 
produse neambalate sau produse cu 
ambalajele deschise (ex. Sac cu orez 
început)  
Se controlează întegritatea ambalajelor, 
în special pentru cutiile de conserve 
care nu trebuie să fie bombate, fisurate 
sau lovite; 
Se utilizează saci de gunoi de unica 
folosinţă care se evacuează şi se 
înlocuiesc în urma umplerii lor şi cel 
puţin o dată pe zi 

SPAŢII DE DEPOZITARE LEGUME ŞI FRUCTE PROASPETE 
Spaţiul este amplasat între recepţie şi 
spaţiul de prelucrare preliminară a 
legumelor/fructelor. 
Spaţiul va avea asigurat un microclimat 
corespunzător din punct de vedere al 
temperaturii şi umidităţii, în funcţie de 
tipul de produse depozitate. 
Pentru legumele/fructele care necesită 
păstrarea la temperaturi scăzute, 
depozitarea se poate face în frigidere 
care se pot amplasa în spaţiul de 
prelucrare preliminară 

Fructe şi legume proaspete Legumele şi fructele proaspete se 
depozitează pe paleţi/ rafturi 
demontabile/mobile, în ambalajele de 
transport (saci, navete), pentru a putea 
permite ventilarea şi igienizarea 
spaţiului de depozitare. Fiecare tip de 
produs trebuie să fie uşor de identificat 
prin etichetare corespunzătoare cu 
specificarea denumirii produsului, 
numărului de lot, datei de recepţie, 
durabilităţii minimale etc 
În gestionarea stocurilor, se aplică 
principiul FIFO 
Se verifică: 
- temperatura aerului, cel puţin o dată 
pe zi, cu recomandărea utilizării unui 
termometru cu sau fără înregistrator; 
Periodic se fac verificări ale 
funcţionării termometrelor din 
camerele frigorifice prin comparare cu 
un termometru verificat 

SPAŢII DE DEPOZITARE MATERII PRIME ŞI INGREDIENTE ÎN CONDIŢII DE REFRIGERARE 
Se vor amenaja spaţii în număr suficient 
pentru a permite păstrarea, la temperaturi 
de refrigerare a alimentelor necesare 
activităţii zilnice a unităţii, diferentiat pe 
tipuri 
Sunt amplasate între recepţie şi spaţiile 
de prelucrare ale unităţii şi reprezintă 
prima zona curată a unităţii. Pot fi 
frigidere/dulapuri frigorifice, camere 
frigorifice, în funcţie de mărimea unităţii 

Orice tip de materie 
primă/ingredient care necesită 
temperaturi de depozitare 
cuprinse între intervalul 0-10 
C 

Depozitarea materiilor prime şi a 
ingredientelor se face fie pe 
paleţi/rafturi demontabile/mobile, fie în 
recipiente pentru a permite igienizarea 
pardoselii şi pentru a se evita orice 
contaminare 
Fructele şi legumele nespălate şi 
neambalate sunt depozitate separat de 
celelalte produse. 
Fiecare tip de produs trebuie să fie uşor 
de identificat prin etichetare 
corespunzătoare cu specificarea 
denumirii produsului, numărului de lot, 
datei de recepţie, durabilităţii minimale 
etc 
În gestionarea stocurilor se aplică 
principiul FIFO 
Manipularile se fac astfel încît să nu se 
întrerupă lanţul frigorific, mai ales, pe 
timpul operaţiilor de igienizare a 
spaţiilor frigorifice. 
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Se verifică: 
- temperatura aerului, cel puţin o dată 
pe zi, cu recomandărea utilizării unui 
termometru cu sau fără înregistrator 
Periodic se fac verificări ale 
funcţionării termometrelor din 
camerele frigorifice prin comparare cu 
un termometru verificat 

SPAŢII DE DEPOZITARE MATERII PRIME ŞI INGREDIENTE ÎN CONDIŢII DE CONGELARE 
Spaţiile trebuie să asigure o capacitate 
care să permită păstrarea diferitelor 
categorii de materii prime/ingrediente 
necesare activităţii zilnice a unităţii, la 
temperaturi de congelare; 
Sunt amplasate între recepţie şi spaţiile 
de prelucrare ale unităţii; 
Pot fi congelatoare, dulapuri frigorifice 
sau camere frigorifice izolate, în funcţie 
de mărimea unităţii 

Orice tip de materii prime 
congelate, care necesită 
temperaturi de depozitare de -
18C 

Alimentele se vor aşeza pe etajere 
demontabile/mobile pentru facilitarea 
igienizării sau în recipiente curate. 
Fiecare tip de produs trebuie să fie uşor 
de identificat prin etichetare 
corespunzătoare cu specificarea 
denumirii produsului, numărului de lot, 
datei de receptie, durabilităţii minimale 
etc 
În gestionarea stocurilor se aplică 
principiul FIFO 
Manipulările se fac astfel încît sî nu se 
întrerupă lanţul frigorific mai ales la 
igienizarea spaţiilor frigorifice. 
Se face verificarea temperaturii cel 
puţin o dată/zi precum şi verificarea 
funcţionării termometrelor 
Avînd în vedere temperatura acestui 
spaţiu, se recomandă întocmirea unui 
plan de dispunere a materiilor 
prime/ingredientelor în fiecare spaţiu 
de depozitare în stare congelată, în 
scopul uşurării manipulării ce se vor 
aplica. 
În cazul în care există o singură camera 
frigorifică comună pentru materiile 
prime congelate şi pentru 
semipreparatele pregătite în avans, se 
impune separarea celor două tipuri de 
alimente prin ambalarea în recipiente 
inchise. 

SPAŢIU DEPOZITARE PRODUSE DE PANIFICAŢIE 
Spaţiul de depozitare a produselor de 
panificaţie trebuie să fie un spaţiu închis. 
În funcţie de capacitatea unităţii, poate fi 
o sală specială, un dulap, un recipient etc 

Pâine şi produse de panificatie Păstrarea produselor de panificaţie 
recepţionate vrac nu trebuie să 
depăşească 1 zi. 
Pâinea se taie înaintea servirii pentru a 
se evita uscarea acesteia 

SPAŢIU DE DEPOZITARE BĂUTURI 
Sunt spaţii în care se asigură stocul de 
băuturi necesare pentru servire şi care 
sunt amplasate astfel încît să se asigure 
un flux corect al băuturilor, fără să se 
treacă prin spaţiile de 
prelucrare/preparare produse culinare 

În aceste spaţii se depozitează 
băuturile alcoolice şi 
nealcoolice care se consumă 
în spaţiile de servire. 
Se interzice prezenţa altor 
materii prime 

Se preferă etajerele demontabile/mobile 
pentru facilitarea igienizării. 
În gestionarea stocurilor, se aplica 
principiul FIFO 
Pentru colectarea deşeurilor se 
utilizează saci de polietilenă de unica 
folosinţă care se schimbă în urma 
umplerii, sau cel puţin o dată pe zi sau 
la sfarşitul zilei 

SPAŢIU ÎNLĂTURARE AMBALAJE INDIVIDUALE 
Este situat între depozitare şi preparare; 
Se impune crearea condiţiilor de 
microclimat 

Orice tip de produs alimentar 
ambalat în vid sau în 
recipiente ermetic închise 
(borcane, cutii de conserve 
metalice, material plastic sau 
carton) 

Se verifica termenul de valabilitate, 
calitatea ambalajelor şi mai ales 
borcanele, cutiile de conserve şi 
produsele vidate – înainte de 
deschiderea ambalajelor. 
Scoaterea din ambalaje se face în 
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recipiente curate, de regulă cu capac. 
Manipulările se fac astfel încît să nu se 
întrerupă lanţul frigorific la produsele 
care sunt în stare refrigerate sau 
congelată. 
Pentru colecatrea eseurilor se utilizează 
saci de polietilenă de unica folosinţă 
care se evacuează şi se înlocuisc în 
urma umplerii lor şi cel puţin o dată pe 
zi 

SPAŢIU DEPOZITARE RECIPIENTE CURATE 
Este direct legat de spaţiul de incarcare a 
ambalajelor individuale (sa fie aproape şi 
uşor de accesat) 

În acest spaţiu are loc numai 
stocarea recipientelor curate, 
goale 

Acesta este un spaţiu de rezervă, în care 
nu se fac manipulări 

SPAŢIU DE PREGĂTIRE PRELIMINARĂ CARNE, SUBPRODUSE COMESTIBILE DE ABATOR 
Se asigura un spaţiu separat pentru 
dezosarea, fasonarea, taierea şi 
porţionarea înaintea preparării. 
Se acceptă utilizarea lemnului pentru 
tocătoare, dar numai a lemnului de 
esenţă tare. 
Se impune crearea condiţiilor de 
microclimat 

Carne şi subproduse 
comestibile de abator de porc, 
vită, pasăre, oaie. 
În cazul cărnii congelate se 
face prelucrare numai după 
decongelare 

Nu se vor prelucra niciodată tipuri de 
carnuri diferite (pasăre, vită, porc) în 
acelaşi timp. Între operaţiile de 
prelucrare a fiecăreia se va realiza o 
igienizare a spaţiilor şi a ustensilelor. 
- prelucrarea cărnurilor se realizează cu 
cel mult 2 ore înainte de preparare. 
- butucii pentru prelucrarea secţiunii 
osoase se vor răzui şi netezi periodic 
pentru a se evita pătrunderea 
murdăriilor în cavităţile şi fisurile 
lemnului; după curăţarea zilnică se 
pune pe butucul de lemn sare 
grunjoasă; 
- ustensilele, indiferent de tip, după 
fiecare utilizare trebuie să fie curăţate 
de resturile alimentare; 
- după igienizare se păstrează într-un 
loc uscat şi curat pentru a evita orice 
contaminare; 
Recipientele pentru deşeuri trebuie să 
fie la îndemînă pe mesele de lucru sau 
pe pardoseală şi trebuie golite 
sistematic; pentru colectarea deşeurilor 
se vor utiliza saci de polietilenă de 
unică folosinţă 

SPAŢIU PREGĂTIRE PRELIMINARĂ   PEŞTE 
Spaţiul trebuie amplasat separat de cel de 
prelucrare carne. 
Se impune crearea condiţiilor de 
microclimat 

Peşte proaspăt sau congelat Prelucrarea rapidă a produselor şi 
depozitarea în condiţii de refrigerare. 
După fiecare utilizare, ustensilele, 
vasele, utilajele vor fi eliberate de 
resturi şi igienizate corespunzător 
Evacuarea deşeurilor imediat după 
fiecare prelucrare. 
Recipientele pentru deşeuri vor fi 
amplasate la îndemîna lucrătorilor, 
pentru colectarea deşeurilor se vor 
utiliza saci de polietilenă de unică 
folosinţă 
Se vor evita tocătoarele din lemn. 

SPAŢIU PREGĂTIRE PRELIMINARE OUĂ 
Spaţiul va fi amplasat separat de 
bucătărie; deoarece prezintă risc 
microbiologic ridicat spaţiul va avea în 
dotare şi un dulap frigorific pentru 
depozitarea ouălor 

Ouă proaspete Se procedează la: 
- verificarea integrităţii cojii, spălarea 
ouălor murdare, urmată de 
dezinfectarea, clătirea cu apă rece, 
uscarea cojii şi acoperirea cu tifon 
- spargerea individuală a ouălor pentru 
evitarea contaminării întregii cantităţi 
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(se utilizează 3 vase, iar în cazul 
separării albuşului de gălbenuş se vor 
folosi 4 vase) 
- verificarea stării de prospeţime a 
fiecărui ou. 
Recipientele pentru deşeuri vor fi 
amplasate la îndemîna lucrătorilor; 
pentru colectarea deşeurilor se vor 
utiliza saci de polietilenă de unica 
folosinţă 

SPAŢIU PREGĂTIRE PRELIMINARĂ LEGUME FRUCTE 
Este separat de restul bucătariei fiind 
considerat un sector cu risc de 
contaminare ridicat. Spaţiul se va 
amenaja corespunzător pentru a se 
asigura fluxuri fără încrucişări 

Legume şi fructe proaspete Se face o sortare a produselor 
prelucrate, urmată de curăţare, spălare, 
decojire etc 
Pentru colectarea deşeurilor se 
utilizează saci de plolietilenă de unica 
folosinţă care se evacuează şi se 
înlocuiesc în urma umplerii lor şi cel 
puţin o dată pe zi 

SPAŢIUL PENTRU PREPARATE RECI 
Este situat între spaţiul de înlăturare a 
ambalajelor, spaţiul de prelucrări 
preliminare şi cel de păstrare a 
produselor preparate. Spaţiul se va 
amenaja corespunzător pentru a se 
asigura fluxuri fără încrucişări şi 
diminuarea deplasărilor personalului.  
Se impune crearea condiţiilor de 
microclimat 

Materiile prime sau 
semifabricatele crude sau 
tratate termic şi racite utilizate 
pentru realizarea produselor 
culinare preparate la rece (fără 
tratamente termice finale) şi 
consumate la rece 

Pregătirea preparatelor reci se face în 
ziua consumului; în cazul preparatelor 
reci, pregătite în avans, porţionarea, 
montarea se realizează cu puţin timp 
înainte de a fi consumate. 
Nu se admite tranzitul de preparate 
calde prin acest spaţiu. 
Nu se permite utilizarea de ustensile 
murdare la prelucrarea preparatelor 
reci. 
La ieşirea din acest spaţiu, produsele 
trebuie să fie protejate sau cel puţin 
acoperite 

SPAŢIU PENTRU PREPARARE PRIN TRATAMENT TERMIC (BUCĂTĂRIA CENTRALĂ) 
Este situat în fluxul de prelucrare a 
produselor. Se recomandă ca acest spaţiu 
să fie astfel amenajat pentru a se asigura 
un flux corect, fără încrucişări şi pentru a 
diminua deplasările personalului. Spaţiul 
va fi prevăzut cu echipamente de 
ventilare şi filtrare a aerului, 
echipamente care trebuie curăţate 
periodic pentru a fi eficiente. 

Toate produsele alimentare 
prelucrate preliminar, şi 
materiile prime şi 
ingredientele care participă în 
reţetele de preparare a 
produselor culinare 

Se interzice decongelarea la 
temperatura ambientală a produselor 
congelate înainte de preparare. 
Se interzice recongelarea materiilor 
prime decongelate. 
Se recomandă schimbarea uleiurilor de 
prajire ori de cate ori este necesar, 
adica în momentul în care încep să se 
închidă la culoare, să miroase înţepător 
şi să spumeze. 
Nu se permite aducerea sau utilizarea 
de ustensile murdare în sală; acestea 
trebuie să fie spălate după fiecare 
utilizare. 
Produsele calde trebuie pregătite cît 
mai aproape posibil de momentul 
servirii sau al trecerii în spaţiul de 
răcire rapidă. 
Materiile prime care nu întră în 
procesul tehnologic, nu vor tranzita 
acest spaţiu. 
Gustarea produselor se realizează cu 
ajutorul ustensilelor curate – se va 
utiliza o lingură curată şi schimbată 
pentru fiecare degustare (nu se admite 
gustarea cu ajutorul degetelor); 
Fiecare produs care iese din acest 
spaţiu trebuie să fie protejat sau cel 
puţin acoperit. 
Răcirea produselor care vor suferi o 
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refrigerare sau congelare înainte de 
distribuţia pentru consumare se 
realizează rapid (în mai puţin de 2 ore) 
la o temperatură mai mică de 10 C, 
înainte de procesul de 
refrigerare/congelare. 
Produsele culinare livrate în stare caldă 
se vor menţine la o temperatură mai 
mare de 63 C. 
Pentru colectarea deşeurilor se 
utilizează saci de polietilenă de unică 
folosinţă care se evacuează şi se 
înlocuiesc în urma umplerii lor şi cel 
puţin o dată pe zi. 
Igienizarea spaţiului se realizează pe 
parcursul întregii zile 

SPAŢII DE RACIRE (REFRIGERARE/CONGELARE) PRODUSE FINITE 
Se amplaseaza astfel încît sa asigure un 
flux corect, fără incrucisari intre spaţiile 
de preparare şi cele de distributie. 
Capacitatea camerelor frigorifice trebuie 
sa fie corelata cu capacitatea de 
producţie; Camerele frigorifice trebuie 
dotate cu termometre cu sau fără 
inregistrare 

In acest spaţiu se pastreaza 
preparate pregatite in avans şi 
produsele culinare 
comercializate in stare 
refrigerata 

Este obligatorie racirea rapida a 
preparatelor calde la temperaturei de 
max 10 C inainte de refrigerare. Numai 
după atingerea acestei temperaturi, 
preparatele sunt transferate imediat in 
spaţiul de refrigerare. 
Produsele refrigerate au termene de 
valabilitate de max.3 zilein funcţie de 
tipul de produs culinar. 
Acelaşi lucru este valabil şi pentru 
preparatele pregatite in avans. 
Se interzice dispunerea alimentelor 
direct pe pardoseala; se vor aseza pe 
etajere demontabile/mobile sau in 
recipiente pastrate curate; 
Gestionarea stocurilor are la baza 
principiul FIFO – primul intrat, primul 
ieşit; 
Se va acorda atentie deosebita evitarii 
intreruperii lantului frigorific prin 
manipulari frecvente şi/sau in timpul 
igienizarii acestora. 
Temperaturile se verifica cel puţin o 
data pe zi: 
Trebuie asigurata o buna gestionare a 
stocurilor şi verificare a datelor limita 
de consum inainte de livrarea 
produselor; 
Pentru alimente de origine animală, 
durata de depozitare după racire este de 
3 zile 

SPAŢII DE DISTRIBUIRE 
Este ultimul spaţiu pe unde trec 
alimentele in unitatea de producţie 
culinara. El poate fi amplasat: 
- după bucataria centrala (la unităţile 
care practica servirea directa a 
produselor culinare calde sau reci – 
restaurante) 
- după spaţiile de racire şi depozitare a 
produselor care se livreaza in stare rece 
(in cazul unităţilor de catering) 
Se recomandă ca spaţiul sa fie climatizat 

Toate produsele culinare finite Preparatele calde consumate in ziua 
producerii. Ele trebuie sa fie preparate 
cat mai aproape posibil de momentul 
consumarii şi trebuie pastrate constant 
la o temperatura mai mare de 63C, nu 
mai mult de 4 ore. 
Preparatele care sufera o racire (prin 
refrigerare sau congelare) şi o 
depozitare şi care inainte de servire se 
reincalzesc, trebuie consumate in ziua 
repunerii la temperatura; preparatele 
care nu se consuma după reincalzire se 
arunca. 
Reincalzirea se face astfel încît 
produsele sa atinga temperatura de 75 
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C in maxim o ora. 
In momentul in care preparatele reci 
sunt servite consumatorului, ele trebuie 
sa aibă o temperatura care sa nu 
depaseasca 10 C; 
Cremele inchetate şi inghetata trebuie 
pastrate la o temperatura de minim -18 
C 

SPAŢIU PENTRU SPĂLAREA VESELEI ŞI USTENSILELOR DE LUCRU 
Spaţiul de igienizare ustensile şi vesela 
de lucru trebuie situat în apropierea 
spaţiului pentru preparate reci şi calde, 
deşi este un spaţiu considerat “de zona 
murdară”. 
Acest spaţiu trebuie separat în două 
pentru a se permite într-o parte spălarea 
şi în cealaltă depozitarea ustensilelor 
spălate. 
Trebuie să aibă două uşi de acces: una 
pentru instalarea ustensilelor murdare şi 
cealaltă pentru ieşirea celor spălate. 
Se impune asigurarea unui bun sistem de 
ventilare a spaţiului. 
Se recomandă instalarea unui 
condensator de abur deoarece umiditatea 
pe care o determină este favorabilă 
multiplicării microorganismelor. 
La unităţile de mare capacitate, se pot 
utiliza maşini de spălat vase. 

Ustensilele, dispozitivele, 
vesela de lucru, folosită în 
spaţiile de prelucrări şi de 
preparare  
Se interzice trecerea 
produselor alimentare prin 
acest spaţiu 

Înainte de spălare, vesela trebuie să fie 
bine debarasată de deşeurile grosiere cu 
ajutorul unui dus sau a periei. 
Dacă ustensilele prezintă murdării 
accentuate, se recomandă o preinmuiere 
în recipiente de spălare manuală. 
Spălarea se face cu detergenţi avizaţi 
pentru uz alimentar, de concentraţii 
cunoscute, recomandăte de producător. 
Clătirea după spălare se face intens, cu 
apă caldă (fierbinte) 
Este interzisă stergerea veselei pentru 
uscare. 
Pentru colectarea deşeurilor se 
utilizează saci de polietilenă de unică 
foloşinţă care se evacuează şi se 
înlocuiesc în urma umplerii lor şi cel 
puţin o dată pe zi 

SPAŢIU PENTRU SPĂLAREA VESELEI DE SERVIRE 
Spaţiul pentru spălarea veselei de sevire 
trebuie să fie aproape de locul destinat 
servirii şi să asigure un flux corect al 
veselei de servire. 
Acest spaţiu trebuie separat în două 
pentru a permite într-o parte spălarea şi 
în cealalta depozitarea ustensilelor 
spălate. 
Trebuie să aibă două uşi pentru intrarea 
ustensilelor murdare şi cealaltă pentru 
ieşirea celor spălate. 
Se impune asigurarea unui bun sistem de 
ventilare a spaţiului. 
Se recomandă instalarea unui 
condensator de abur, deoarece umiditatea 
care se generează este favorabilă 
multiplicării microorganismelor. 
La unităţile de mare capacitate se pot 
utiliza maşini de spălat vase. 

Vesela de servire murdară 
adusă din spaţiile de servire a 
produselor culinare 

Înainte de spălare, vesela trebuie să fie 
debarasată de deşeurile grosiere cu 
ajutorul unui dus sau a periei. 
Dacă ustensilele prezintă murdării 
accentuate, se recomandă o preinmuiere 
în recipiente de spălare manuală. 
Spălarea se face cu detergenţi avizaţi 
pentru uz alimentar, de concentraţii 
cunoscute, recomandate de producător. 
Clătirea după spălare se face intens, cu 
apă caldă (fierbinte) 
Este interzisă stergerea veselei pentru 
uscare. 
La ieşirea din maşina de spălat vase, 
vesela nu trebuie să fie stearsa cu 
materiale textile. 
Pentru colectarea deşeurilor se 
utilizează saci de polietilenă de unică 
foloşinţă care se evacuează şi se 
înlocuiesc în urma umplerii lor şi cel 
puţin o dată pe zi. 

 
 Toate persoanele care lucrează la manipularea, prepararea, transportul, servirea şi desfacerea 

alimentelor sunt obligate: 

a)să poarte în timpul lucrului, în raport cu specificul locului de muncă şi în conformitate cu actele 

normative în vigoare, echipamentul de protecţie sanitară a alimentelor, alb sau de culoare deschisă, 

curat, care să acopere îmbrăcămintea şi părul capului şi să fie impermeabil în părţile care vin în 
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contact cu umezeala; persoanele care execută operaţiuni de curăţare nu vor purta echipamentul de 

protecţie sanitară a alimentelor În cursul efectuării acestor operaţiuni; 

b)să nu intre în WC cu echipamentul sanitar de protecţie a alimentelor; 

c)să îşi spele mâinile cu apă şi cu săpun înainte de începerea lucrului şi ori de cîte ori este necesar în 

cursul activităţii, în special după folosirea WC. 

 La nivelul fiecărei unităţi de alimentaţie va exista o evidenţă a controlului medical pentru tot 

personalul din subordine. 

 

      
 

 
7. ACTIVITĂ I, METODE I TEHNICI DE CONTROL 

 
În acest sens, în Legea 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea  

conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de 

sănătate şi de bunăstare a animalelor, metodele şi tehnicile de control sunt definite astfel: 

1.prin „control oficial” se înţelege orice formă de control efectuat de autoritatea competentă 

în vederea verificării conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare, precum şi dispoziţiile privind sănătatea animală şi bunăstarea animalelor; 

2. prin „verificare” se înţelege verificarea, prin examinare şi prin analizarea dovezilor 

obiective, a respectării cerinţelor specificate; 

6. prin „audit” se înţelege o examinare metodică şi independentă destinată să stabilească 

dacă activităţile şi rezultatele aferente respectă dispoziţiile stabilite anterior şi dacă aceste dispoziţii 

sunt puse în aplicare cu eficienţă şi permit atingerea obiectivelor; 

7. prin „inspecţie” se înţelege examinarea oricărui aspect legat de hrana pentru animale, 

produse alimentare, sănătatea animală şi bunăstarea animalelor pentru a verifica dacă acest(e) 

http://tehnofoodcomserv.infoaliment.ro/imagine_SPIA09-info851.jpg.html
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aspect(e) respectă cerinţele din legislaţia privind hrana pentru animale, produsele alimentare, 

precum şi dispoziţiile privind sănătatea animală şi bunăstarea animalelor; 

8. prin „monitorizare” se înţelege efectuarea unei serii planificate de observaţii şi măsurători 

concepute pentru verificarea nivelului de conformitate cu legislaţia privind hrana pentru animale şi 

produsele alimentare şi cu dispoziţiile privind sănătatea animală şi bunăstarea animalelor; 

9. prin „supraveghere” se înţelege observarea cu atenţie a uneia sau mai multor întreprinderi 

din sectorul hranei pentru animale şi din sectorul alimentar, a unuia sau mai multor operatori din 

acest sector sau a activităţilor acestora; 

10. prin „neconformitate cu legislaţia” se înţelege neconformitatea cu legislaţia privind 

hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu dispoziţiile de protecţie a sănătăţii şi bunăstării 

animalelor; 

11. prin „prelevărea de probe în vederea analizei” se înţelege prelevărea de hrană pentru 

animale sau produse alimentare sau orice altă substanţă (inclusiv din mediu) relevăntă pentru 

producţia, prelucrarea sau distribuirea de hrană pentru animale sau produse alimentare sau pentru 

sănătatea animală, pentru a verifica, prin intermediul analizelor, respectarea legislaţiei referitoare la 

hrană pentru animale sau produse alimentare sau a dispoziţiilor referitoare la sănătatea animală; 

12. prin „certificare oficială” se înţelege orice procedură prin care autoritatea competentă 

sau organele de control, autorizate să acţioneze în această calitate, atestă conformitatea în scris, prin 

mijloace electronice sau mijloace echivalente; 

13. prin „reţinere oficială” se înţelege procedura prin care autoritatea competentă se asigură 

că hrana pentru animale sau produsele alimentare nu sunt deplasate sau alterate până la luarea unei 

decizii cu privire la destinaţia lor; această procedură include antrepozitarea de către operatorii din 

sectorul hranei pentru animale şi din sectorul alimentar în conformitate cu instrucţiunile autorităţii 

competente; 

14. prin „controlul documentelor” se înţelege examinarea documentelor comerciale şi, după 

caz, a documentelor necesare în temeiul legislaţiei privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare care însoţesc lotul; 

15. prin „controlul identităţii” se înţelege examinarea vizuală pentru a asigura corespondenţa 

dintre certificatele sau alte documente care însoţesc lotul şi etichetarea şi conţinutul lotului; 

16. prin „control fizic” se înţelege o verificare a hranei pentru animale sau a produselor 

alimentare propriu-zise, care poate include verificarea mijloacelor de transport, a ambalajelor, a 

etichetării şi a temperaturii, prelevărea de probe pentru analize şi examinarea în laborator sau orice 

alte controale necesare în vederea verificării conformităţii cu legislaţia referitoare la hrana pentru 

animale sau produse alimentare; 

Controalele oficiale ale produselor alimentare ar trebui să cuprindă toate aspectele care au 

importanţă în privinţa protecţiei sănătăţii publice. Aceste controale trebuie să se bazeze pe cele mai 
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recente informaţii relevănte şi, prin urmare, trebuie să fie posibilă adaptarea acestora în funcţie de 

noile informaţii relevănte disponibile. 

 Controalele oficiale se efectuează fără o avertizare prealabilă. 

 Controalele oficiale se efectuează pentru toate etapele de prelucrare, procesare, depozitare, 

transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor de origine nonanimală sau 

selectiv, pentru una ori mai multe dintre etapele menţionate anterior, pentru care se conşidera a fi 

cel mai necesar sa fie supuse activităţii de inspecţie şi control. 

 Controalele oficiale se efectuează pentru produsele alimentare provenind din schimbul intern 

şi importul din tari terţe, precum şi pentru cele destinate exportului. 

 Inspectorul direcţiei raionale/ municipale pentru siguranţa alimentelor este însoţit de către un 

reprezentant al societăţii sau de o persoana abilitată care să răspundă întrebărilor inspectorului şi 

care sa fie prezentă pe tot parcursul inspecţiei şi controlului. 

Avînd în vedere prevederile articolului 9 - Metode şi tehnici de control 

    (1) Atribuţiile ce ţin de controlul oficial se realizează prin utilizarea unor metode şi tehnici de 

control precum monitorizarea, supravegherea, verificarea, auditul, inspecţia, prelevărea de probe şi 

analiza de laborator. 

 (2) Controalele oficiale privind hrana pentru animale şi produsele alimentare prevăd, 

suplimentar faţă  de activităţile indicate la alin. (1), următoarele activităţi: 

    a) examinarea sistemelor de control aplicate de operatorii din domeniul hranei pentru animale şi 

din sectorul alimentar şi rezultatele obţinute; 

     b) inspecţia: 

 – instalaţiilor, utilajelor, locaţiilor, birourilor, echipamentului, mijloacelor de transport ale 

producătorilor primari şi ale întreprinderilor, inclusiv din teritoriul adiacent, precum şi a hranei 

pentru animale şi a produselor alimentare; 

 – materiei prime, ingredientelor, auxiliarelor tehnologice şi a altor produse utilizate pentru 

prepararea şi producţia hranei pentru animale şi a produselor alimentare; 

– produselor semifinite; 

-materialelor şi articolelor destinate să intre în contact cu produsele alimentare; 

-produselor şi procedurilor de curăţare şi întreţinere, precum şi a pesticidelor; 

-etichetării, prezentării şi publicităţii; 

  c) verificarea condiţiilor de igienă la întreprinderile care operează în domeniul hranei pentru 

animale şi în sectorul alimentar; 

   d) evaluarea procedurilor privind regulile de bună practică de fabricaţie (GMP), bunele practici de 

igienă (GHP), bunele practici agricole (GAP), sistemul de management al siguranţei alimentelor, 

luînd în considerare utilizarea ghidurilor în domeniu; 
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   e) examinarea documentelor scrise şi a altor informaţii relevănte pentru evaluarea conformităţii cu 

legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare; 

   f) intervievarea operatorilor din domeniul hranei pentru animale şi din sectorul alimentar şi a 

personalului acestora; 

   g) citirea şi interpretarea valorilor înregistrate de instrumentele de cuantificare a întreprinderilor; 

   h) controlul efectuat cu instrumentele proprii ale organului de control în vederea verificării 

măsurătorilor efectuate de operatorii din domeniul hranei pentru animale şi din sectorul alimentar.  

    Articolul 10 din Legea 50/2013 stabileste delimitarea funcţiilor la efectuarea  controlului 

official, astfel: 

    (1) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în calitate de autoritate competentă, 

efectuează controlul oficial al hranei pentru animale şi al produselor alimentare la toate etapele 

lanţului alimentar.  

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Ministerul Sănătăţii este responsabil de controlul oficial 

al: 

      a) apei pînă la punctul stabilit, după cum urmează: 

 – în cazul apei furnizate printr-o reţea de distribuţie, pînă la punctul de intrare în interiorul unei 

incinte sau al unei întreprinderi, în care aceasta curge din robinetele folosite în mod normal pentru 

îmbutelierea apei sau pentru producerea hranei pentru animale sau a produselor alimentare; 

 – în cazul apei furnizate dintr-un rezervor, pînă la robinetul prin care aceasta curge din rezervor; 

    b) materialelor ce vin în contact cu hrana pentru animale şi cu produsele alimentare de import şi 

al locului de producere a materialelor respective. 

     (3) Ministerul Sănătăţii autorizează aditivii alimentari, suplimentele alimentare, produsele 

alimentare noi, substanţele suplimentare utilizate pentru obţinerea produselor alimentare fortificate 

şi alimentele cu destinaţie nutriţională specială destinate consumului uman. 

Atribu iile referitoare la controalele oficiale se îndeplinesc în general prin utilizarea de 

metode i tehnici de control adecvate, cum ar fi monitorizarea, supravegherea, verificarea, auditul, 

inspec ia, prelevărea de probe i analiza. 
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Serviciile de specialitate  folosesc în activitatea de control; 

 ghiduri/proceduri de inspecţie/ control; 

 standarde; 

 instrumente şi aparatură de control, specifice pentru determinări în teren şi prelevăre de probe; 

 imprimate tipizate specifice: proces-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, proces-

verbal de constatare a contravenţiei , proces-verbal de recoltare de probe, raport de inspecţie; 

 ştampilă, precum şi alte documente de inspecţie/ control ( 13).  

Activitatea de control a serviciilor tehnice se desfăşoară după proceduri generale şi specifice. 

    Procedura generală este următoarea: 

 a) etapa de pregătire, care cuprinde: 

    - studierea dosarului de obiectiv; 

    - studierea rapoartelor de inspecţie anterioare; 

    - alegerea ghidurilor/ procedurilor de inspecţie şi a listelor de verificare specifice, a imprimatelor şi 

tipizatelor necesare; 

    - stabilirea, de principiu, a probelor de laborator care urmează a fi recoltate; 

    - pregătirea recipientelor şi a aparatelor necesare; 

     b) etapa de teren, cuprinde: 

    - la începerea controlului se stabileşte legătura cu reprezentantul legal al obiectivului inspectat, care 

va desemna un reprezentant pentru a-i însoţi pe inspectorii autorităţii competente pe toată perioada 

desfăşurării acţiunii de inspecţie/ control; 

    - în timpul inspecţiei/ controlului oficial se urmăresc şi se notează toate etapele şi elementele 

prevăzute în procedura de control specifică obiectivului, pentru a se evita pierderea informaţiilor 

relevănte, şi se solicită toate documentele necesare pentru aprecierea riscului pentru sănătatea publică; 

    - se execută măsurători pe loc, după caz, şi se înregistrează rezultatele; 

    - se descriu, se fotografiază şi/sau se filmează punctele, zonele sau spaţiile în care nu sunt respectate 

normele igienico-sanitare de funcţionare; 

    - se recoltează probele de laborator (conform procedurilor) necesare examinărilor complete 

(organoleptic, fizico-chimic, biologic), în conformitate cu standardele în vigoare. Prelevărea de probe 

nu este obligatorie dacă produsele prezintă semne evidente de alterare, falsificare, infectare cu paraziţi, 

mucegăirea sau poluarea cu substanţe nocive evidente, semnele de mai sus fiind suficiente pentru 

dovedirea neconformităţii; 

    - probele se pregătesc pentru transport în condiţii corespunzătoare la un laborator acreditat, în timpul 

cel mai scurt, conform normelor, şi se însoţesc de procese-verbale de recoltare, care ţin loc de adresă de 

înaintare şi în care se vor menţiona datele de identificare a obiectivului, datele de identificare a 

produsului, cantitatea şi caracteristicile stocului din care au fost recoltate; 
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    - se recoltează, după caz, contraprobe care se păstrează la sediile laboratorului. La solicitarea 

proprietarului produselor, contraprobe din acelaşi produs se pot păstra în unitatea inspectată, cu 

obligaţia şigilării şi asigurării conservării lor corespunzătoare; 

    - se verifică şi se notează parametrii prevăzuţi în Procedura de control oficial, din care pot fi deduse 

neconformităţile constatate, utilizându-se şi listele de verificare în care se completează calificativele 

acordate fiecărui parametru; 

În cadrul controlului oficial al alimentului, în unităţile în care există implementat HACCP 

(autocontrol), inspectorii autorităţii competente ale ANSA vor efectua controlul documentelor 

(înregistrările) şi inspecţia punctelor critice.  

Fiecare acţiune de inspecţie/ control oficial  se înregistrează în registrul unic de control şi se 

finalizează printr-un proces-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, dacă este cazul. În cazul 

în care au fost verificate mai multe unităţi care aparţin aceluiaşi operator economic sau dacă s-au 

recoltat probe de laborator, se întocmeşte raport de inspecţie. 

Documentele întocmite ca urmare a inspecţiei (procesele-verbale de constatare a condiţiilor 

igienico-sanitare, rapoartele de inspecţie, procesele-verbale de constatare a contravenţiilor etc.) de către 

inspectori trebuie să conţină toate rezultatele examinărilor din teren şi de laborator, stabilirea 

conformităţilor/neconformităţilor pe baza acestor date, recomandări pentru remediere cu termene şi 

responsabilităţi, alte măsuri aplicate (2,5,11,12,13,14,19,20,22). 

Controalele oficiale privind hrana pentru animale i produsele alimentare includ, între 

altele, următoarele activită i: 

(a) examinarea oricărui sistem de control aplicat de operatorii din sectorul hranei pentru animale 

i din sectorul alimentar i rezultatele ob inute; 

(b) inspec ia: 

(i) instala iilor producătorilor primari, întreprinderilor din sectorul hranei pentru animale i din 

sectorul alimentar, inclusiv împrejurimile, loca iile, birourile, echipamentul, instala iile i 

utilajele, transportul, precum i hrana pentru animale i produsele alimentare; 

(ii) materiilor prime, ingredientelor, auxiliarelor tehnologice i oricăror alte produse utilizate 

pentru pregătirea i produc ia de hrană pentru animale i alimente; 

(iii) produselor semifinite; 

(iv) materialelor i articolelor destinate să intre în contact cu alimentele; 

(v) produselor i procedurilor de cură are i între inere, precum i pesticidelor; 

(vi) etichetării, prezentării i publicită ii; 

(c) verificări cu privire la condi iile de igienă din întreprinderile din sectorul hranei pentru 

animale i din sectorul alimentar; 
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(d) evaluarea procedurilor privind bunele practici de fabrica ie (BPF), bunele practici de igienă 

(BPI), bunele practici agricole i HACCP, luînd în considerare utilizarea ghidurilor/ procedurilor 

elaborate în conformitate cu legisla ia naţională armonizată la cea Europeană; 

(e) examinarea materialelor scrise i a altor date care ar putea fi relevănte pentru evaluarea 

conformită ii cu legisla ia privind hrana pentru animale sau produsele alimentare; 

(f) interviuri cu operatorii din sectorul hranei pentru animale i din sectorul alimentar i cu 

personalul acestora; 

(g) interpretarea valorilor înregistrate de instrumentele de cuantificare ale întreprinderilor din 

sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar; 

(h) controale efectuate cu instrumentele proprii autorită ii competente pentru a verifica 

măsurătorile efectuate de operatorii din sectorul hranei pentru animale i din sectorul alimentar; 

(i) orice altă activitate necesară pentru a asigura respectarea obiectivelor prezentului regulament. 

Monitorizare  

 Observarea vizuală – este procedura cea mai utilizată pentru monitorizarea materiilor prime, 

materialelor, produselor finite, stării de igienă a spaţiilor, utilajelor, ambalajelor, 

echipamentului de protecţie a lucrătorilor, a unor proceduri operaţionale, a tehnicilor de 

spălare şi dezinfecţie, etc. 

 Aprecierea senzorială – este o metodă foarte utilă pentru verificarea prospeţimii laptelui, 

calităţii ingredientelor, produselor finite. Aspectul, gustul, mirosul acestora pot constitui un 

indiciu rapid al scăpării de sub control a unor parametri, de exemplu a timpului sau a 

temperaturii la transport sau depozitare. 

 Determinările fizico-chimice (măsurarea temperaturii, timpului, debitului, preşiunii, pH-

ului) constituie procedee utile în monitorizarea punctelor critice de control (pasteurizare, 

fermentare, depozitare). Acolo unde este posibil, foarte indicate sunt sistemele de 

monitorizare continuă (termometre, pH-metre) automatizate, prevăzute cu înregistratoare. 

 Analizele chimice sunt folosite pentru monitorizarea anumitor componente ale laptelui, 

ingredientelor, produselor finite, a concentraţiei soluţiilor de spălare şi dezinfectare. Aceste 

teste cu cît sunt mai rapide, cu atît sunt mai utile în monitorizare. 

 Analizele microbiologice, deşi foarte importante, se utilizează destul de puţin pentru 

monitorizare curentă datorită duratei mari a analizelor. Deoarece dezvoltarea 

microorganismelor depinde de unii parametri fizico-chimici (temperatură, timp, pH, 

aciditate titrabilă, conservanţi, antibiotice), monitorizarea acestora este suficientă, nefiind 

necesare şi teste microbiologice. 

Prelevărea de probe i analiza -  metode de prelevăre de probe i analiză 

Metodele de prelevăre de probe i analiză utilizate în contextul controalelor oficiale sunt 

conforme cu normele nationale sau: 
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(a) în cazul în care nu există asemenea norme, cu norme sau protocoale recunoscute pe plan 

interna ional, ca de exemplu cele acceptate de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) 

sau cele convenite de legisla ia na ională sau 

(b) în absen a celor de mai sus, cu alte metode corespunzătoare pentru scopul destinat sau 

elaborate în conformitate cu protocoalele tiin ifice.  

 
 

Autorită ile competente stabilesc proceduri adecvate pentru a garanta dreptul operatorilor 

din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar ale căror produse fac obiectul 

prelevării de probe i analizei de a solicita un raport de expertiză suplimentar, fără a aduce atingere 

obliga iei autorită ilor competente de a lua măsuri prompte în caz de urgen ă. 

În special, acestea se asigură că operatorii din sectorul hranei pentru animale i din sectorul 

alimentar pot ob ine un număr suficient de probe pentru un raport de expertiză suplimentar, 

exceptînd cazurile în care acest lucru este imposibil, ca de exemplu în cazul produselor extrem de 

perisabile sau în cazul în care există numai o cantitate foarte redusă de substrat. 

Probele trebuie manipulate i etichetate în a a fel încît să se garanteze atît valabilitatea lor 

legală, cît i cea analitică. 

Operatorii din sectorul alimentar oferă toată asistenţa necesară pentru a garanta punerea în 

aplicare în mod eficient a controalelor oficiale de către autoritatea competentă.  

Acestea asigură, în special:  

-accesul la toate clădirile, spaţiile, instalaţiile sau alte infrastructuri;  

-prezentarea oricărui document sau registru cerut în temeiul prezentului regulament sau pe care 

autoritatea competentă îl consideră necesar pentru a evalua situaţia (2,19,22). 

Controalele oficiale cuprind:  

(a) audituri privind buna practică de igienă şi procedurile bazate pe analiza riscurilor şi puncte 

critice de control (HACCP);  
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Auditurile privind buna practică de igienă verifică dacă operatorii din sectorul alimentar 

aplică în mod curent şi corect procedurile privind cel puţin următoarele puncte:  

 (a) controalele informaţiilor privind lanţul alimentar;  

 (b) proiectarea şi întreţinerea spaţiilor şi echipamentelor;  

 (c) igienă preoperaţională, operaţională şi postoperaţională;  

 (d) igienă personalului;  

 (e) pregătirea în domeniul igienei şi al procedurilor de lucru;  

 (f) lupta împotriva dăunătorilor;  

 (g) calitatea apei;  

 (h) controlul temperaturii  

 (i) controalele mărfurilor alimentare, care intră şi ies din unitate, şi ale documentelor care le 

însoţesc . 

Auditurile privind procedurile bazate pe sistemul HACCP verifică dacă operatorii din 

sectorul alimentar aplică aceste proceduri în mod permanent şi corect, avînd în mod special grijă ca 

procedurile să ofere garanţiile siguranţei alimentului. Acestea stabilesc, în special, dacă procedurile 

oferă garanţii, în măsura posibilului, că produsele alimentare:  

 (a) sunt în conformitate cu criteriile microbiologice stabilite în cadrul legislaţiei;  

 (b) sunt în conformitate cu legislaţia  privind reziduurile, contaminanţii şi substanţele 

interzise ; 

 (c) nu prezintă riscuri fizice cum ar fi corpurile străine . 

Experienţa a arătat că este necesar să se adopte măsuri de natură să garanteze că produsele 

alimentare care nu prezintă siguranţă nu vor fi introduse pe piaţă şi pentru a asigura existenţa 

sistemelor de identificare şi reacţie la problemele de siguranţă ale produselor alimentare, astfel încît 

să se asigure funcţionarea adecvată a pieţei interne şi protejarea sănătăţii umane. Trebuie abordate şi 

problemele similare legate de siguranţa hranei pentru animale. 

 Efectuarea controalelor oficiale are loc cu regularitate, în func ie de riscuri i cu 

frecven a corespunzătoare, astfel încît să atingă obiectivele prezentului regulament, luînd în 

considerare: 

  (a) riscurile identificate asociate cu animalele, hrana pentru animale sau produsele 

alimentare, întreprinderile din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul produselor alimentare, 

utilizarea hranei pentru animale sau alimentelor sau orice proces, material, substan ă, activitate sau 

opera iune care ar putea influen a siguranţa hranei pentru animale sau produselor alimentare, 

sănătatea animală sau bunăstarea animalelor; 
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  (b) antecedentele operatorilor din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentelor 

cu privire la respectarea legisla iei referitoare la hrana pentru animale sau produse alimentare sau a 

dispozi iilor privind sănătatea animală sau bunăstarea animalelor; 

  (c) fiabilitatea oricăruia din propriile controale care au fost deja efectuate i 

  (d) orice informa ii care ar putea indica neconformitatea. 

  Controalele oficiale se efectuează fără avertisment prealabil, cu excep ia situaţiilor precum 

auditurile, care necesită notificarea prealabilă a operatorilor din sectorul hranei pentru animale sau 

alimentelor. 

 De asemenea, controalele oficiale se pot desfă ura i ad hoc. 

 Controalele oficiale se desfă oară în oricare dintre etapele de produc ie, prelucrare i 

distribuire a hranei pentru animale sau alimentelor i a animalelor i produselor animale. Acestea 

includ controale cu privire la întreprinderile din sectorul hranei pentru animale sau alimentar, la 

utilizarea i depozitarea hranei pentru animale sau a produselor alimentare, la orice proces, 

material sau substan ă, activitate sau opera iune, inclusiv transport, aplicat hranei pentru animale 

sau produselor alimentare i animalelor vii, necesare pentru atingerea obiectivelor prezentului 

regulament. Autoritatea competentă efectuează controale oficiale pentru a se asigura că operatorii 

din sectorul alimentar respectă cerin ele prevăzute în legislaţia naţională în vigoare. 

 

 

 

Cerinţele prevazute de aceste regulamente se referă la: 

 HG 412/2010  stabileşte cerinţele de igienă, după cum urmează: 
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 Cerinţe generale de igienă 

 Cerinţe de structură 

 Cerinţe de transport 

 Cerinţe de echipament 

 Deşeuri  alimentare 

 Alimentare cu apă 

 Igienă personalului 

 Prevenirea contaminării încrucişate 

 Controlul dăunătorilor 

 Controlul materiei prime 

 Ambalarea şi împachetarea produselor alimentare 

 Cerinţe privind controlul temperaturii 

 Sistemul de management al Siguranţei Alimentelor, bazat pe principiile HACCP 

 Identificarea şi controlul punctelor critice în producţie 

 Instruire 

 Anexa HG descrie cerinţele ce trebuie îndeplinite.  

 HG 435/2010 stabileşte: 

 Cerinţe suplimentare pentru: 

- Carnea proaspătă (inclusiv vânat sălbatic) 

- Carnea tocată, preparate din carne etc. 

- Produse din carne  

- Livrarea de grăşimi animale şi jumări  

- Lapte crud şi produse din lapte  

- Ouă şi produse din ouă  

- Moluşte bivalve vii 

- Picioruşe de broască şi melci  

- Produse din peşte 

- Colagen 

- Gelatină  

 

 Cerinţe privind controlul temperaturii 

 Sistemul de management al Siguranţei Alimentelor, bazat pe principiile HACCP 

 Identificarea şi controlul punctelor critice în producţie 

 Instruire 

 Controlul dăunătorilor 

 Controlul materiei prime 
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 Ambalarea şi împachetarea produselor alimentare. 

Puncte cheie ale acestor două acte normative 

 Structură şi clasificare 

 Legislatia stabileste o gamă de cerinţe privind structura şi desfăşurarea activităţilor din 

domeniul alimentar. 

 Ce este o activitate în domeniul alimentar? 

 Activitatea în domeniul alimentar este înţeleasă ca o activitate ce se desfăşoară în orice 

întreprindere, fie că este pentru profit sau nu, fie că este particulară sau de stat, care 

include orice etapă a producţiei, procesării, depozitării şi a distribuţiei de alimente. 

 

 În activitatea din domeniul alimentar sunt incluşi producătorii primari, importatorii,  

transportatorii, comercianţii cu amănuntul, proprietarii de restaurante, furnizorii, 

chioşcurile, furgonete mobile şi toţi cei care efectuează operaţiuni de import, export, 

manipulare, depozitare, transportare, preparare şi vînzare a alimentelor. 

 Operator cu activitate în domeniul alimentar este orice persoană fizică sau juridică ce 

răspunde de îndeplinirea cerinţelor legislaţiei în domeniul alimentelor în unitatea cu 

profil alimentar aflată sub controlul acesteia. 

 Înregistrare şi Aprobare/avizare 

 Toţi operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să fie înregistraţi de către 

ANSA, înainte ca producţia de alimente să înceapă. 

 Operatorii care se ocupă de manipularea alimentelor de origine animală, cu cîteva 

excepţii, trebuie aprobaţi/avizaţi de către inspectorii oficiali. Aceasta presupune 

deplasări pe teren şi evaluări.  

 Autorizarea 

 Pentru a fi autorizaţi operatorii trebuie să îndeplinescă cerinţele generale şi specifice de 

igienă precizate în Hotărârile de Guvern. Acestea vor varia în funcţie de tipul produselor 

procesate.  

 Identificare şi Mărci de Sănătate 

 Toate produsele de origine animală trebuie să poarte marca de sănătate, în conformitate 

cu cerinţele specifice. 

 Sistemul de management pentru siguranţa alimentelor 

 Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să demonstreze că deţin un sistem 

funcţional de management pentru siguranţa alimentelor, bazat pe principiile HACCP. 

Acesta va include următoarele elemente: 

- identificarea riscurilor pentru siguranţa alimentelor care pot fi prezente sau pot 

surveni în timpul activităţii; 
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- să aibă implementate proceduri de control care să reducă la nivel acceptabil sau să 

elimine aceste riscuri; 

- să deţină proceduri clare, care trebuie respectate de întreg personalul; 

- înregistrările sau documentele să fie în conformitate cu activitatea desfăşurată 

zilnic în unităţile de producţie; 

- să păstreze înregistrările procedurilor şi a verificărilor efectuate;  

- personalul responsabil de sistemul de management pentru siguranţa alimentelor va 

trebui să fie instruit corespunzător. 

 Condiţii şi programe preliminare  

 Clădiri, utilităţi şi echipamente 

 Echipamentul de producţie 

 Igienizare 

 Controlul dăunătorilor 

 Igienă personalului 

 Recepţia şi controlul materiilor prime 

 Controlul producţiei 

 Depozitarea, transportul şi distribuţia alimentelor 

 Instruire 

 Etichetarea 

 Trasabilitate şi retragerea de produs 

 Investigarea reclamaţiilor. 

 Clădiri, utilităţi şi echipamente 

 Planul fabricii trebuie întocmit astfel încît fluxul de producţie să curgă într-o singură 

direcţie. 

 Interiorul clădirilor, amplasarea şi designul echipamentelor, ventilaţia şi iluminatul 

trebuie luate în considerare din punct de vedere al funcţionării, curăţării, igienizării şi 

întreţinerii. 

 Trebuie luată în considerare alocarea de spaţiu suficient pentru activităţile de 

producţie, echipamente şi activităţile de igienizare a acestora, în faza de proiectare 

sau cînd se renovează fabrica. 

 Echipamentul de producţie 

 Echipamentele utilizate trebuie să fie proiectate astfel încît să prevină:  

 contaminarea alimentelor; 

 acumularea de reziduuri alimentare care facilitează dezvoltarea de microorganisme 

în timpul producţiei; 

 să fie uşor accesibile şi uşor de igienizat.  
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 Igienizare 

 Trebuie să existe proceduri scrise, aplicate regulat pentru igienizarea tuturor 

echipamentelor de producţie, a suprafeţelor în contact cu alimentele, ariilor de 

producţie, traseelor tehnologice, instalaţiilor etc.  

 Controlul dăunătorilor 

 Este necesar să existe un program eficient, monitorizat regulat, de prevenire a 

pătrunderii dăunătorilor în fabrică care să includă utilizarea mijloacelor de protecţie 

precum plase, perdele de aer, uşi etc.  

 Igienă personalului 

 Pot fi dezvoltate pentru toţi lucrătorii din fabrică ghiduri scrise de igienă a 

personalului, care vor conţine informaţii referitoare la echipamentul de protecţie, 

spălatul mâinilor, comportament şi aspecte legate de sănătatea personalului. 

 Recepţia şi controlul materiilor prime 

 În momentul recepţiei toate materiile prime şi alte materiale trebuie inspectate 

înainte de a fi acceptate şi depozitate. 

 Inspectarea mijloacelor de transport este, de asemenea, necesară. 

 Controlul producţiei 

 Controlul procesului de producţie debutează cu identificarea şi analiza riscurilor 

specifice liniei de producţie în cauză. 

 Controlul circulaţiei personalului, al echipamentului şi controlul fluxului tehnologic 

este necesar pentru reducerea contaminării semifabricatelor şi produselor finite.  

 Depozitarea, transportul şi distribuţia alimentelor 

 Materiile prime, semifabricatele trebuie depozitate la temperaturi şi umiditate 

relativă adecvate, conform specificaţiilor tehnice de produs, separat de produsele 

finite. 

 Vehiculele trebuie să fie menţinute curate şi în bună stare de întreţinere şi 

funcţionare pentru ca alimentele să fie protejate împotriva contaminării şi să fie 

concepute şi construite pentru a se permite igienizarea.  

 Instruire 

 Toţi angajaţii trebuie instruiţi va include informaţii despre Bunele Practici de 

Producţie (Good Manufacturing Practices GMP) şi Bunele Practici de igienă (Good 

Hygiene Practices GHP), igienă personalului, practicile angajaţilor, incluzând 

programul HACCP, la un nivel adecvat activităţilor desfăşurate.  

 Etichetarea 

 Este esenţial ca fiecare ambalaj să fie etichetat corect.  

 Trasabilitate şi retragerea de produs 
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 Orice companie trebuie să aibă capacitatea de a identifica şi urmări traseul intern şi 

extern pentru toate materiile prime, materialele auxiliare, ambalaje etc. recepţionate, 

precum şi pentru produsele finite, pentru a putea retrage produsele care prezintă un 

risc pentru sănătatea publică.  

 Investigarea reclamaţiilor 

 Reclamaţiile consumatorilor trebuie trecute în revistă cu atenţie. Feed-back-ul de la 

consumator poate identifica arii cu probleme care trebuie să fie corectate, ducînd la 

îmbunătăţirea eficacităţii programelor preliminare respective.  

 Sistemul HACCP - Cerinţe legislative 

 Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să pună în aplicare, să 

implementeze şi să menţină o procedură sau proceduri permanente bazate pe 

principiile HACCP. 

 HG 412/2010 , Anexă - Reguli generale pentru igienă produselor alimentare, 

capitolul I, Prevederi generale, articolul 5, punctul 1  

 „Sistemul HACCP este un instrument care ajută operatorii din industria alimentară 

să realizeze un standard mai înalt de siguranţă a alimentelor. Sistemul HACCP nu 

trebuie privit ca o modalitate de auto-reglementare şi nu va înlocui controlul oficial”  

 Beneficiile pentru procesatori privind aplicarea sistemului HACCP: 

 Abordarea “pas cu pas” asigură controlul tuturor factorilor de care este dependentă 

siguranţa alimentelor şi a acţiunilor corective necesare în cazul unor incidente 

 Abordarea care presupune planificarea activităţilor permite ca problemele posibile să 

fie anticipate şi evitate sau, în cazul în care survin, rezolvate rapid şi cu costuri 

minime 

 Se iau în considerare cei mai importanţi paşi din cadrul procesului de producţie 

pentru a se realiza siguranţa alimentelor eficient, economic şi cu optimizarea 

utilizării resurselor de personal 

 Înregistrările corecte şi complete sunt o dovadă a unui management eficient al 

siguranţei alimentelor 

 Personalul de producţie este motivat de recunoaşterea eforturilor de a menţine 

siguranţa alimentelor 

  

8. ETAPE ÎN AUTORIZAREA/ÎNREGISTRAREA UNITĂŢILOR 
 

Autorizarea / înregistrarea unităţilor 
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Autorită ile competente stabilesc procedurile care trebuie respectate de operatorii din 

sectorul hranei pentru animale i din sectorul alimentar la depunerea cererilor de înregistrare a 

unită ilor acestora în conformitate cu HG 412/2010. 

 Acestea elaborează i actualizează în permanen ă o listă a operatorilor din sectorul hranei 

pentru animale i din sectorul alimentar care au fost înregistra i. În cazul în care există o astfel de 

listă în alte scopuri, aceasta se poate utiliza în scopul aplicării prezentului regulament.  

 Autorită ile competente definesc procedurile care trebuie respectate de operatorii din 

sectorul hranei pentru animale i din sectorul alimentar la depunerea cererilor de autorizare a 

unită ilor acestora în conformitate cu  HG 412/201 şi HG 1112/2010. 

La primirea unei cereri de autorizare din partea unui operator din sectorul hranei pentru 

animale sau din sectorul alimentar, autoritatea competentă efectuează o vizită la fa a locului. 

 Autoritatea competentă autorizează o unitate pentru activită ile în cauză numai dacă 

operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar a demonstrat conformitatea cu 

cerin ele relevănte din legisla ia privind hrana pentru animale sau produsele alimentare. 

Autoritatea competentă poate acorda o autorizare condi ionată în cazul în care este evident 

că unitatea îndepline te toate cerin ele referitoare la infrastructură i echipamente. Aceasta 

acordă o aprobare definitivă numai în cazul în care în urma unui nou control oficial efectuat în 

termen de trei luni de la acordarea autorizării condi ionate rezultă că unitatea îndepline te 

celelalte cerin e relevănte din legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare. În 

cazul în care s-a înregistrat un progres evident, dar unitatea nu îndepline te încă toate cerin ele 

relevănte, autoritatea competentă poate prelungi autorizarea condi ionată. Cu toate acestea, 

aprobarea condi ionată nu depă e te un total de ase luni. 

Autoritatea competentă analizează autorizarea unită ilor cînd desfă oară controale 

oficiale. În cazul în care autoritatea competentă identifică nereguli grave sau trebuie să oprească 

repetat produc ia dintr-o unitate, iar operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel 

alimentar nu este în măsură să furnizeze garan ii adecvate cu privire la produc ia viitoare, 

autoritatea competentă declan ează procedurile de retragere a autorizării unită ii. Cu toate 

acestea, autoritatea competentă poate suspenda autorizarea unei unită i în cazul în care operatorul 

din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar poate garanta că va rezolva deficien ele 

într-un termen rezonabil. 

Autorită ile competente păstrează o listă actualizată a unită ilor autorizate, pe care o pun 

la dispozi ia altor state membre i publicului. 
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 În cazul în care autoritatea competentă constată nereguli grave sau în cazul în care este 

constrînsă să ceară încetarea produc iei de mai multe ori într-o unitate i în cazul în care 

operatorul din sectorul alimentar nu este în măsură să furnizeze garan ii corespunzătoare în ceea ce 

prive te produc ia viitoare, aceasta demarează procedurile de retragere a autoriza iei unită ii. 

Cu toate acestea, autoritatea competentă poate suspenda autoriza ia eliberată unei unită i în cazul 

în care operatorul din sectorul alimentar poate garanta că va remedia neregulile într-un termen 

rezonabil. 

    Etape : 

A. Depunerea documentatie la Direcţia raională/municipală pentru Siguranţa 

Alimentară, formata: 

-  din cerere in care se va preciza activităţile care se desfăşoară la punctual de lucru,  

- schiţa spaţiului cu amplasarea mobilier, echipamete, circuite 

- certificat constatator eliberat de ………………… 

B. Verificarea documentaţie de către angajaţii Direcţiei  

C. Verificarea unităţii şi întocmirea procesului verbal de constatare de către 

inspectorul desemnat, în care se va preciza dacă unitatea realizează sau nu 

cerinţele pentru eliberarea documentului 

D. Eliberarea documentului de înregistrare de către DRSA pentru unităţile care 

realizează cerinţele legale. 

 
9. CLASIFICAREA UNITĂŢILOR PE BAZA RISCULUI ŞI DEFINIREA 

PRIORITĂŢILOR ÎN EFECTUAREA CONTROALELOR OFICIALE 

 

 Noţiuni introductive  

Controlul oficial al alimentelor este efectuat pe baza riscului. Astfel, regulile specifice 

pentru organizarea controalelor oficiale ale alimentelor : 

- natura şi amploarea controalelor oficiale trebuie să se bazeze pe evaluarea riscului; 

- natura şi amploarea activităţilor de audit pentru o unitate depinde de riscul evaluat. 

Ghidul de faţă îşi propune să vină în sprijinul organismelor de control care au 

responsabilitatea să claşifice unităţile din domeniul alimentar, ce folosesc materii prime de origine 

animală şi/sau non-animală pe baza activităţii de producţie şi a riscului efectiv asociat cu activitatea 

existenta. Clasificarea unităţilor constituie baza pentru programarea activităţii de control în sens 

calitativ şi cantitativ, fiind astfel posibila realizarea in mod unitar a activităţii de control. 

Este important să se clarifice sensul noţiunii de “risc”, care în acest caz  nu trebuie 

confundat cu evaluarea pozitivă sau negativă a unei companii. Prin urmare, o “fabrică de risc înalt” 
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nu reprezintă o fabrică în condiţii sanitare precare. Clasificarea oferă un ghid pentru controalele 

oficiale, astfel încît să se evite rişipa de timp şi bani şi să se îmbunătăţească eficienţa sistemului. 

Sistemul de clasificare propus este axat in principal pe riscul biologic. Deşi bolile datorate 

consumului de alimente pot fi rezultatul unor riscuri fizice sau chimice, date epidemiologice arată 

că bolile cauzate de riscuri biologice (bacterii şi/sau viruşi în special) sunt mai frecvente şi au 

consecinţe mai grave. 

Sistemul propus a fost analizat pentru a pune la dispoziţie cel mai şintetic instrument posibil 

permiţând o utilizare şi înţelegere facilă astfel încît să permită o evaluare uniformă atunci cînd apar 

situaţii similare la nivel de raion/municipiu sau la nivel naţional. 

 Clasificarea unităţilor pe baza riscului şi definirea priorităţilor în controalele oficiale  

Obiective 

Principalul obiectiv al clasificării riscului, aşa cum este prezentat în prezentul regulament îl 

reprezintă obţinerea clasificării unităţilor de producţie din domeniul alimentar pe baza riscului, 

pentru: 

- determinarea frecvenţei controlului pe baza punctajului şi a obiectivelor predefinite 

- examinarea unităţilor cu riscuri similare, utilizînd parametri de evaluare omogeni. 

 

Clasificarea unităţilor de producţie din domeniul alimentar pe baza riscului 

Sistemul prevede pentru clasificarea unităţilor din domeniul alimentar pe baza riscului un 

formular (Anexa) pe care: 

- pe verticală: sunt criteriile ce trebuie luate în considerare, grupate în şase categorii; 

- pe orizontală: sunt prevăzute patru clase de evaluare, cu număr de frecvenţe relevănte variabile în 

funcţie de criterii, pe baza importanţei criteriilor date şi posibilei influenţe asupra siguranţei 

alimentelor; de la stînga la dreapta, coloanele corespund condiţiilor celor mai puţin favorabile, în 

mod progresiv. 

Formularul trebuie completat prin înserarea datelor generale ale unităţii. Clasificarea se 

obţine prin simpla înserare, pentru fiecare criteriu, în caseta corespunzătoare a numărului înregistrat 

pe baza evaluării. Se efectuează calculul iar în căsuţa din colţul drept apar datele finale pe baza 

cărora unitatea este integrată într-una din cele trei clase de risc. 

 Criterii de evaluare 
 

Pentru clasificarea riscului, s-au luat în considerare 11 criterii, grupate în următoarele 6 
categorii: 
 

Categorie              Criterii 

1. Caracteristicile unităţii   a)Data constructiei sau a renovarii semnificative  
b) Condiţii generale şi de întreţinere a unităţii 

2.Capacitatea de  producţie a) Dimenşiunile unităţii şi capacitatea de producţie 
b) Capacitatea pietei deservite 
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3.Caracteristicile produsului a)  Categoria de alimente 
b)  Destinaţia utilizării 

4. Igienă producţiei a) Profesionalism şi disponibilitatea de colaborare din partea conducerii 
unităţii 

b)  Instruirea igienico-sanitara şi competenţa lucrătorilor 

5.Sistemul de autoverificare a)  Plan complet al sistemului 
b)  Gradul de aplicare şi conformitate a sistemului 

 
6. Antecedente 

a)  Nereguli sau neconformităţi constatate în verificările anterioare 

 
 Alocarea punctajelor 

 
Pentru fiecare categorie se aleg 4 clase de  puncte, fiecare cu o valoare fixă. După cum s-a 

stabilit deja, criteriile sunt grupate pe o categorie iar pentru fiecare din aceste 4 clase de puncte se 

alocă o valoare fixă variind de la situaţia cea mai favorabilă înspre situaţia cel mai puţin favorabilă, 

acestea corespunzînd următoarelor valori: 0, 30, 60, 100. 

Pe baza evaluării efectuate, fiecărei unităţi i se vor aloca punctajele următoare, în 

conformitate cu cele prezentate în tabelul de mai jos : 

 

Categoria Criterii de evaluare Evaluare (clase de puncte) 

Caracteristicile 
unităţii 

1 
Data construcţiei 
sau a renovării 
semnificative 

Construcţie 
nouă:  

0 

Renovare 
recentă:  

10 

Relativ recentă: 
 

20 

Veche: 
 

 30 

2 
Condiţii generale şi 
de întreţinere a 
unităţii 

Bune:  
 
0 

Suficiente:  
 

20 

Precare:  
 

40 

Insuficiente: 
 

 70 

Capacitatea de  
producţie  

3 

Dimensiunea 
unităţii şi 
capacitatea de 
producţie 

Familială:  
 
 
0 

Artizanale (de 
dimensiuni 

mici):  
15 

Industriale 
medii:  

 
30 

Industriale 
mari:  

 
50 

4 
Capacitatea pieţei 
deservite  

Locală:  
0 

Naţională :  
15 

Export :  
30 

.......... 

Caracteristicile 
produsului  

5 
Categoria de 

alimente 
 

A:  
 
0 

B:  
 

15 

C:  
 

30 

D:  
 

50 

6 Destinaţia utilizării  -------- 

Utilizare după 
gătirea sau 

transformarea 
(procesarea) 
alimentelor:  

 
 

15 

Gata pentru 
consum din 

categoriile de 
alimente B, C, 

D:  
 
 

30 

Destinate 
pentru 

categorii 
speciale ale 
populaţiei 

(copii, 
varstici, 

bolnavi,etc.): 
50 

Igienă 
producţiei 

7 

Profesionalism şi 
dorinţa manifestată 
de colaborare din 
partea conducerii 
unităţii 

Inalt: 
 
 

 0 

Suficient:  
 
 

15 

Scăzut:  
 
 

30 

Insuficient:  
 
 

50 
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8 

Instruirea igienico-
sanitară şi 
competenţa 
angajatilor  

Înalt: 0 Suficient: 15 Scăzut: 30 Insuficient: 50 

Sistemul de 
autoverificare 

9 
Plan complet al 
sistemului 

Complet:  
0 

Adecvat:  
5 

 Incomplet:  
15 

Inadecvat: 2 
5 

10 
Gradul de aplicare 
şi conformitate al 
sistemului 

Aplicat  
adecvat:  

0 

Carenţe 
minore: 

 25 

Carenţe majore: 
 

45 

Inadecvat 
neaplicat:  

75 

Antecedente 11 

Nereguli şi 
neconformităţi 
constatate în 
verificările 
anterioare  

Nesemnifica
tive sau 
formale: 

 0 

Nesemnificati
ve sau 

formale 
repetate:  

30 

Substanţiale sau 
grave, izolate şi 

rezolvate:  
 

60 

Substanţiale 
sau grave, 
repetate şi 

nerezolvate: 
100 

 
Obţinerea profilului de risc  

  
Pentru fiecare categorie, punctele atribuite pentru un şingur criteriu sunt calculate pe 

formularul pregătit în prealabil; rezultatele obţinute în acest mod sunt  multiplicate cu un factor X, 

care identifica semnificaţia unei categorii în raport cu altele. Factorii X sunt raportaţi în următorul 

tabel. 

 
Categoria  Factor x atribuit  
caracteristicile unităţii 0,12 
capacitate de producţie 0,10 
caracteristicile produsului  0,18 
igienă producţiei 0,20 
sistemul de autoverificare 0,20 
antecedente  0,20 
Total  1,00 

 
Cele mai importante categorii au fost considerate cele referitoare la igienă producţiei, 

planurile de autoverificare şi antecedente. Mai puţina importanţă a fost acordată capacităţii de 

producţie. 

Suma factorilor X este 1. Astfel, grila cu punctajul final este de la 0 la 100, cu riscul unităţii 

crescînd direct proporţional cu creşterea punctajului. La sfîrşitul procesului, fiecare unitate obţine 

un punctaj final, care determină situarea acesteia într-una din cele trei categorii individuale de risc, 

direcţionînd astfel activitatea de control. 

Categoriile de riscuri individualizate 

Mai puţin de 30:  risc redus 

Între 30 şi 42:      risc mediu 

Mai mult de 42:   risc înalt 
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Evaluarea primei şi celei de a două coloane corespunde, în general, condiţiilor de risc redus. 

Din acest motiv a fost aleasă valoarea 30 pentru a corespunde totalului celei de a două coloane, ca 

limită între risc redus şi mediu. 

Limita dintre riscul mediu şi cel ridicat (42 puncte) corespunde limitei minime (30) plus 

40% din diferenţa punctelor din coloana a două (30) şi a treia (60). Aceste punctaje limită (30 şi 42) 

au fost luate în considerare ca metodă experimentală, chiar dacă evaluarea în sector este conformă 

cu maximum de corectitudine în utilizarea sa. 

 Linii directoare pentru acordarea corectă a punctajului 

Luînd în considerare evaluarea şi acordarea punctelor, este important să se sublinieze 

următoarele aspecte esenţiale: 

- să se ia în considerare dacă neconformitatea poate determina contaminare directă şi prin 

urmare efecte nefavorabile din punct de vedere al siguranţei alimentelor; 

- să se identifice o eventuală tendinţă de repetare a neconformităţii. Un episod nefavorabil, dacă 

este izolat, poate fi considerat ca un incident sporadic, condiţia fiind aceea ca unitatea să adopte 

acţiuni corective rapide şi adecvate. Dacă dimpotrivă, neconformitatea tinde să se repete, 

unităţile trebuie considerate ca fiind de risc ridicat, mai ales dacă se demonstrează incapacitatea 

sau lipsa capacităţii de a rezolva problema. 

În cazul în care neconformităţi grave rămîn nerezolvate, unitatea trebuie să fie încadrată automat 

în categoria „risc ridicat”. 

 

În consecinţă, vor fi luate în considerare criterii unice, aplicînd exemple pentru a face evaluarea 

unităţii cît mai uniformă posibilă. 

 Date privind construcţia sau renovarea semnificativă recentă a unităţii 

Acceptînd că la sfîrşitul acordării punctajului acest criteriu cîntăreste mai puţin, se consideră 

totuşi prudent să se ia în consideraţie faptul că o structură veche poate cauza probleme legate de 

necesitatea de a îmbunătăţi criteriile de întreţinere sau construcţie neactualizate ( de exemplu, 

amplasarea încăperilor şi a instalaţilor). De precizat că în înţelesul prezentului ghid „instalaţiile” se 

referă la sistemele de aprovizionare cu apa, agent termic, frigorific, canalizare şi epurare.  

Prin urmare, se cere o mai mare atenţie din partea conducerii unităţii prin elaborarea planurilor de 

autoverificare, acordînd atenţie în special procedurilor de întreţinere, instruirii personalului şi 

procedurilor de curăţenie sau dezinfectie. 

La evaluarea acestui criteriu, trebuie luate în considerare următoarele aspecte: 

- data construcţiei şi oricărei renovări semnificative; 

- amplasarea încăperilor, poziţionarea aparaturii, în general, amplasarea unităţii. 
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Independent de data construcţiei, o unitate ar trebui considerată „veche” dacă amplasarea 

prezintă probleme reflectate de fluxul producţiei. 

 
Evaluarea şi acordarea punctajului 

 
 

Construcţie 
nouă 

 

 Unitate construită în ultimii 5-7 ani 

 Amplasare şi instalaţii certificate conform cu criterii  
actualizate 

0 

Renovare 
recentă 

 Unităţi (inclusiv cele vechi) care au fost renovate 
semnificativ in ultimii 5-10 ani.  O unitate poate fi 
reintrodusă în această categorie dacă renovarea a inclus toate 
zonele de lucru şi  de depozitare a alimentelor  

 Amplasare şi instalaţii certificate conform cu criterii  
actualizate  

10 

Relativ 
recentă 

 Unităţi construite în ultimii 1 – 15 ani 

 Amplasare şi instalaţii partial necorespunzătoare dar fără 
efecte asupra fluxului de producţie 

20 

Veche  Unităţi mai vechi de 20 de ani care nu au fost supuse nici 
unei renovări semnificative 

 Amplasare şi instalaţii care pot cauza probleme asupra 
fluxului de producţie 

30 

 
 Condiţii generale şi de întreţinere a unităţii 

 
Pentru acest criteriu se iau în considerare: 

- condiţiile de igienă ale unităţii, starea şi zonele exterioare ale unităţii 

- întreţinerea  şi operaţiunile derulate în unitate şi echipamentul (şoferi, podele, aparatură şi 

echipament  automat) acordând o atenţie deosebita zonelor şi instalaţiilor  corelate direct cu 

siguranţa alimentelor 

- incapacitate sau întîrziere în rezolvarea neconformităţilor şi orice altă tendinţă de repetare a 

acestora 

- dimensiunile şi amplasarea încăperilor în raport cu tipul şi specificul producţiei. 

- asigurarea circuitelor functionale , fără incrucisari de flux. 

Nu toate problemele legate de structuri şi echipamente au un efect direct asupra siguranţei 

produselor alimentare. O atenţie deosebita trebuie acordată tuturor acelor neconformităţi care ar 

putea interveni în mod negativ asupra siguranţei alimentelor, de exemplu: condens, suprafeţe 

destinate să intre în contact direct cu alimentele aflate în condiţii precare de întreţinere şi cu condiţii 

de igienă necorespunzătoare, aparatura pentru tratamentul termic (pasteurizare, celule de refrigerare 

etc.) întreţinute neadecvat. 

Pentru a se realiza evaluarea unităţilor trebuie efectuate următoarele: 

- o inspecţie documentata a unităţii în timpul procesării 

- o examinare atentă a întregii documentaţii întocmite de unitate. 
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Este clar că criterii diferite nu trebuie şi nu pot fi luate în considerare separat. Clasificarea 

unităţilor pe baza riscului este un proces care trebuie să analizeze mai multe elemente care se 

intrepătrund. De exemplu, planurile de autoverificare nu pot fi considerate satisfăcătoare în situaţia 

în care condiţiile de igienă sunt inadecvate, acestea constituind o neconformitate mai mult sau mai 

puţin severă în funcţie de posibila reflectare asupra siguranţei   alimentelor. 

De asemenea, profesionalismul conducerii ar trebui evaluat luînd în considerare acest  criteriu 

specific. Un punctaj aparent redus rezultînd din condiţiile precare de igienă este compus din 

evaluarea nefavorabilă a altui criteriu, care este obligatoriu să fie respectat. 

 
Evaluarea şi acordarea punctajului 

 

Bune  

 Fără probleme sau probleme minore soluţionate prompt prin 
planuri adecvate de curăţare şi întreţinere; Exemple: un  sterilizator 
nefuncţional este reparat rapid; nereguli minore ale structurii ce vor 
fi soluţionate în scurt timp;  

 Unitatea se află în condiţii generale igienice bune 

 Nu există încrucişări de flux 

0 

Suficiente 

 Probleme minore, apărute ocazional într-un număr limitat, care nu 
influentează condiţiile generale de igienă ale unităţii şi siguranţa 
alimentelor. Exemple: număr limitat de crăpături în podea, pereţi; 
coroziune în zonele în care nu tranzitează sau nu sunt depozitate 
produse neambalate; materiale străine în exterior; planul de 
întreţinere oferă soluţii în termen scurt 

 Nu există incrucişări de flux 

20 

Precare 

 Numeroase probleme minore care afectează condiţiile de igienă dar 
nu şi siguranţa alimentelor; Exemple: multe crăpături în podea sau 
tavan, zone externe care trebuie curăţate, rugina în diferite zone ale 
unităţii, nivele necorespunzător de curăţenie în zone în care nu sunt 
prezente produse alimentare 

 Dimensiunea şi amplasarea încăperilor este neadecvată tipului şi 
capacităţii de producţie, dar acestea nu au impact negativ asupra 
siguranţei alimentelor 

 Nu există încrucişări de flux, care să afecteze negativ siguranţa 
produselor 

40 

Insuficiente 

 Condiţii de igienă inadecvate cu posibilitatea contaminarii directe a 
produselor; Exemple: prezenta condensului cu posibilitatea 
dezvoltarii bacteriilor pe alimente, suprafete care vin in contact 
direct cu alimentele in condiţii neadecvate, etc.; nivel 
necorespunzător de curăţenie in zonele in care sunt prezente produse 
alimentare 

 Dimenşiunea şi amplasarea incaperilor este neadecvata tipului şi 
capacitatii de producţie, putand avea efecte negative asupra siguranţei 
alimentelor 

 Neasigurarea circuitelor functionale , cu incrucisari de flux, cu 
efecte negative asupra siguranţei produselor 

70 

 
 Dimensiunea şi capacitatea  unităţii 
  
Numărul persoanelor care pot fi expuse riscurilor datorate alimentelor reprezintă un factor 

foarte important în determinarea profilului de risc dintr-o unitate şi este direct proporţional cu 

întreaga cantitate de producţie, care, la rîndul sau, este corelată cu numărul angajatilor care lucrează 

în unitate. 
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Din perspectiva numărului mare de tipuri de unităţi care trebuie clasificate, numărul 

lucrătorilor dintr-o unitate a fost considerat un parametru pentru definirea capacităţii de producţie 

(un concept prezent în bibliografia internatională de specialitate). 

În timpul evaluării, trebuie luaţi în considerare doar angajaţii care lucrează efectiv în 

producţie (implicaţi direct în producţie), nu şi personalul din birouri. 

 

Evaluarea şi acordarea punctajului 
 

Unităţi de tip 

 familial 

Fără angajati-  număr lucratori mai mic 
decît 5 

 

0 

Unităţi de tip artizanal 
(de mici dimenşiuni) 

Unitate cu mai puţin de 10 lucratori 
(sacrificare şi transare la capacitati 
limitate, unităţi tip artizanal)  

15 

Unităţi industriale 
medii  

Unităţi industriale de marime medie, 
număr de lucratori între 10 şi 50 angajati 

30 

Unităţi industriale mari  Unităţi industriale cu producţie ridicata, 
cu mai mult de 50 lucrători 

50 

 
 Capacitatea pieţei deservite 

 
Capacitatea pieţei deservite prezintă importanţă vis-a vis de extinderea geografică care ar putea 

conduce la o posibilă problemă de siguranţa alimentelor. Acest aspect poate de asemenea să 

influenţeze procedura de retragere de pe piaţă care trebuie efectuată de operator. 

Înregistrarea unităţilor în una sau mai multe liste pentru exportul în ţările din afără UE 

solicită un grad mai mare de control al producţiei, atît pentru compania respectivă cît şi in cadrul 

controalelor oficiale, pe baza cerinţelor specifice ale ţării importatoare. 

Evaluarea acestui criteriu necesită: 

- inspectarea documentelor de transport comercial după perioade de timp adecvate 

- înregistrarea în una sau mai multe liste pentru exportul în ţările din afără UE 

- stabilirea dimensiunii unor eventuale schimburi intracomunitare 

- stabilirea oricarei limitări în cadrul sferei de comercializare pe o piaţă locală. 

 

Evaluarea şi acordarea punctajului 
 

Locala  Desfacere doar pe teritoriul unui 
raion/municipiul pe raza căruia de află 
Direcţia pentru Siguranţa Alimentelor  

0 

Naţională  Desfacere pe teritoriul Romaniei  15 

Export Comert intracomunitar 30 

Categoria de alimente 
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Tipul alimentelor produse/procesate în unitate reprezintă un factor fundamental în stabilirea 

profilului de risc al unităţii. Anumite alimente pot fi contaminate mai uşor cu microorganisme 

patogene şi pot favoriza dezvoltarea acestora.  Trebuie reţinut faptul că pentru fiecare tip de 

producţie, pot fi procesate alimentele cu diferite profiluri de risc. Au fost identificate patru tipuri 

de alimente pe baza tratamentelor efectuate în timpul procesării şi prin urmare, pe baza profilului 

de risc prezentat. 

Evaluarea şi acordarea punctajului 
 

Cat. A  Alimente sterilizate, care pot fi conservate la temperatura camerei: 
- Aw <0.85; 
- pH< 4.6 (la temperatura de 24°C); 
- Produsul mentinut intr-un recipient ermetic care a fost proiectat sa 
mentina mediul steril in timpul distribuirii şi depozitarii in sisteme 
nefrigorifice 

 

0 

Cat. B  Produse alimentare care nu favorizeaza dezvoltarea sau toxigeneza 
microorganismelor periculoase; 

 Produse ambalate care au fost supuse unui proces asemanator 
pasteurizarii (eficacitatea procesului trebuie sa fie validata)  

 

15 

Cat. C  Produse ale caror caracteristici intrinseci permit dezvoltarea 
microorganismelor periculoase sau producerea toxinelor 

30 

Cat. D  Alimente potential periculoase in special din perspectiva 
procesului de producţie: alimente derivate in special in urma unor 
operatiuni complexe care, datorita compozitiei lor, neceşita in 
general conservare la temperaturi de refrigerare şi congelare? 

 

50 

 
Exemple de punctaje atribuite diferitelor tipuri de alimente : 

Categ. A: 

 Lapte UHT 

 Conserve carne, peşte, legume fructe, mixte 

 Peşte uscat 

Alte alimente uscate (supe concentrate, frişca vegetală, condimente,ceai, cafea,etc) 

 Băuturi alcoolice distilate 

Categ. B: 

 Lapte pasteurizat 

 Branzeturi din lapte pasteurizat cu maturare > de 60 zile 

Miere 

Preparate din carne uscate  

Ingheţata din materii prime pasteurizate  

 Făină, gris,malai, orez, paste făinoase,etc. 

Pâine şi produse de panificaţie 
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Zahăr şi produse zaharoase  

Margarina şi uleiuri vegetale 

Sucuri pasteurizate 

Legume congelate 

Băuturi răcoritoare şi ape minerale 

Vin, bere şi alte băuturi alcoolice 

 

Categ. C 

 Carne neprocesată (proaspată)  

 Brînzeturi cu maturare < 60 zile 

Îngheţata din materii prime nepasteurizate 

Peşte proaspăt  

Ouă 

Legume şi fructe proaspete (R CE 2073) 

Sucuri din legume şi fructe nepasteurizate 

Categ. D 

 Lapte neprelucrat 

Unt,creme, alte brînzeturi din lapte neprelucrat 

Produse din carne proaspete şi afumate 

Peşte şi produse din peşte proaspete 

Carne tocată 

 Produse de patiserie cu crema nepasteurizată, gata pentru consum 

 Produse de cofetărie 

   Produse catering nestabilizate  

Pentru clasificare, este important ca tehnologia producţiei să fie analizată cu acurateţe, cu 

indicarea caracteristicilor procesului aplicat (de exemplu, în cazul fermentării: timpul, temperatura, 

umiditatea celulei şi calibrul produsului). Riscul asociat cu prezenţa anumitor microorganisme, 

inclusiv Salmonella, este redus prin aplicarea parametrilor corespunzători. 

Pentru produsele din categoria A, în special, este indispensabil să se descrie cu multă atenţie 

tratamentele aplicate şi dacă este aplicată monitorizarea punctuală a Aw şi pH, pentru că există 

produse avînd caracteristici similare, dar obţinute utilizînd tehnologii diferite. 

Un alt factor ce trebuie evaluat îl reprezintă durata conservării produsului, în special dacă se ţine 

seama că anumiţi patogeni psihotropi (B. cereus, Aeromonas, Y. enterocolitica, Listeria 

monocytogenes) pot produce toxiinfecţii chiar avînd un grad de infectare minimă. De exemplu, dacă 

somonul afumat are o perioadă de conservare de 3 săptămîni, timpul de comercializare este 
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incompatibil cu atingerea limitei periculoase de Aeromonas sau Listeria, dar situaţia este complet 

diferită dacă procesul de conservare se extinde la 8 săptămîni. 

 

 

 

 

 

 Destinaţia utilizării  

Destinaţia unui produs alimentar şi utilizarea acestuia joacă un rol important în stabilirea 

profilului de risc. În special alimentele destinate consumului fără tratament ulterior (gata pentru a fi 

consumate) prezintă un risc mai mare din cauza infecţiilor cu toxine alimentare. 

Dacă un aliment este destinat consumului după gătire, în general riscul este redus, dat fiind 

că tratamentului termic, dacă este aplicat corect, poate elimina microorganismele patogene care ar 

putea fi prezente în alimente. 

Trebuie să se ţină seama şi de posibila destinaţie a produselor alimentare în raport cu 

anumite categorii de consumatori sensibili (grupuri cum ar fi femeile însărcinate, copii, persoane în 

vîrstă şi persoane imuno-deficiente) care sunt mai susceptibili de a fi infectaţi cu toxine alimentare, 

chiar şi limite reduse de microorganisme patogene putînd cauza afecţiuni serioase.  

 
Evaluarea şi acordarea punctajului 
 

Destinate 
transformării 

 Produsele care urmează să fie transformate 
într-o altă unitate industrială 

15 

Destinate a fi 
utilizate după 
gătire 

 Destinate a fi gătite înainte de consum  

15 

Alimente gata 
pentru consum 

 Alimente din categoriile B,C,D vîndute 
consumatorilor, deja preparate, care nu 
trebuie gătite înainte de consum 

30 

Alimente 
pentru 
categoriile 
speciale  

 

 Consumatori sensibili: bătrîni, copii, 
bolnavi, etc. În cadrul acestui grup se 
regăsesc produse purtînd etichete care 
descriu destinaţia specifică sau în cazul în 
care unitatea de producţie indică 
specificaţiile date (ex: produse gătite- 
meniuri pentru şcoli, cantine, spitale etc.) 

 

50 

 
În situatia în care produsul ajunge la mai multe categorii de populatie, destinaţia care are cel 

mai mare număr de puncte va fi luat în considerare. Pentru produsele alimentare din categoria 

“destinate transformării”, nu este suficient ca produsul să fie trimis către o altă industrie sau ca 

acesta să nu fie destinat consumatorului final, ci trebuie să se asigure faptul că unitatea care 

primeşte produsul realizează tratamentul de transformare al produsului alimentar.  



Page 79 of 166 
 

 Profesionalismul şi dorinţa manifestată de colaborare din partea conducerii unităţii  

Abilitatea şi dorinta de a rezolva problemele privind siguranţa alimentelor reprezintă o 

dovada clară a angajamentului unităţii. Acesta este un aspect fundamental pentru asigurarea 

eficienţei sistemului de siguranţă a alimentelor din unitatea respectivă. 

 

Se evaluează următoarele aspecte 

• Nivelul de cunoştinţe  al conducerii cu privire la subiecte legate de siguranţa alimentelor 

• Dorinta de a colabora manifestată de conducere şi persoanele delegate sau de colaboratorii 

direcţi 

• Monitorizarea conformităţii timpului pentru aplicarea prevederilor 

• Dorinţa de a rezolva problemele constatate de medicii veterinari/inspectori 

În timpul inspecţiei este necesar să se constate conformitatea dintre disponibilitate şi 

profesionalism teoretic în ceea ce privesc condiţiile de igienă ale echipamentelor şi procesului de 

producţie. Elaborarea unei evaluări nefavorabile privind criteriul „condiţiile generale şi întreţinere”, 

trebuie să corespundă cu punctajul nefavorabil acordat pentru acest criteriu. 

 
Evaluarea şi acordarea punctajului 
 

Înalt  • Respectarea timpilor de aplicare a 
prevederilor 

• Conducere doritoare de  colaborare 
• Buna pregătire a conducerii pe 

aspecte privind siguranţa 
alimentelor 

• Inspectiile relevă condiţii bune 
generale de igienă, întreţinere şi de 
procesare 

 

0 

Suficient • Pregătire limitată a conducerii pe 
aspecte privind siguranţa 
alimentelor, dar dorinţa de 
soluţionare a problemelor constatate  

• Respectarea timpilor de aplicare a 
prevederilor 

• Inspectiile relevă condiţii generale 
bune de igienă, întreţinere şi de 
procesare 

 

15 

Scăzut • Nerespectarea timpilor de aplicare a 
prevederilor, sau 

• Tendinţa redusă de rezolvare 
corespunzătoare a problemelor 
sesizate de medicii 
veterinari/inspectorii oficiali, sau 

• Inspectiile relevă condiţii precare de 

30 
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igienă fără repercusiuni asupra 
siguranţei produselor 

 

Insuficient  • Conflicte între unitate şi autorităţile de 
control sau 

• Lipsa disponibilităţii de soluţionare a 
problemelor sisizate de medicii 
veterinari/inspectorii oficiali şi 
nerespectarea timpilor prescrişi; sau 

• Inspectiile relevă probleme privind 
condiţiile  de igienă cu posibile 
repercusiuni asupra siguranţei 
produselor. 

50 

 
 Instruirea igienico-sanitară şi competenţa lucrătorilor  

 
Trebuie evaluate următoarele aspecte: 

 Nivelul de instruire pe aspecte privind sănătatea şi igienă 

 Competenţa profesională 

 Capacitatea de interpretare a informaţiilor şi instrucţiunilor privind igienă primite la cursurile de 

instruire sau din partea conducerii în activităţile zilnice. 

 

În timpul inspectiei, trebuie să se stabilească comportamentul personalului, acordînd atenţie 

deosebită erorilor care ar putea influenţa siguranţa alimentelor. 

 
Evaluarea şi acordarea punctajului 
 

Înalt 
 

• Comportament igienic corect al tuturor 
angajaţilor;  

• Aplicarea promptă a măsurilor corective 
propuse de medicii veterinari / inspectorii 
oficiali. 

 

0 

Suficient • Un număr limitat de angajaţi manifestă un 
comportament incorect d.p.d.v. al sănătăţii 
şi igienei; 

• Aplicarea promptă a măsurilor corective 
propuse de medicii veterinari / inspectorii 
oficiali. 

 

15 

Scăzut  
 

• Comportament incorect al unor angajati; 
• Neaplicarea măsurilor corective indicate de 

medicii veterinari / inspectorii oficiali. 
 

30 
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Insuficient   Probleme semnificative în comportamentul 
igienic al angajatilor cu posibile 
repercusiuni asupra siguranţei  produsului 

50 

 
 Plan complet al sistemului de autoverificare 

 
Este necesar să fie întocmit şi evaluat un plan eficient de autoverificare, bazat pe aplicarea în mod 
adecvat a normelor prevăzute şi principiilor HACCP, pentru a asigura siguranţa alimentelor. 
 
În acordarea punctajului se acordă multă importanţă implementării eficiente a planurilor de 
autoverificare în conformitate cu cele descrise în documente. Gravitatea neregulilor trebuie evaluată 
în funcţie de posibilitatea ca acestea să constituie un risc pentru siguranţa alimentelor. 
 
Evaluarea şi acordarea punctajului 
 

Complet  Planul de autoverificare complet dpdv formal 
(întocmirea de proceduri şi alte documente) 

 Absenţa deciziilor de suspendare dispuse de 
autoritatea de control 

0 

Adecvat  Planul de autoverificare este în principal adecvat cu 
realitatea din unitate 
 Procedurile au un număr limitat de probleme de tip 
formal 
 Absenţa deciziilor de suspendare dispuse de 
autorităţile de control şi respectarea timpilor prescrişi 

5 

Incomplet  Procedurile prezintă probleme substanţiale şi nu 
sunt  documentate în mod adecvat; sau 

 Planul HACCP: absenţa procedurilor de verificare 
şi/sau analiza pericolelor este incompleta; sau 

 Nerespectarea timpilor prescrişi  
Problemele nu se reflectă în siguranţa produsului 

15 

Neadecvat  Absenţa planului de autoverificare 
 Absenţa sau erorile vizibile ale uneia sau mai 

multor proceduri esenţiale pentru siguranţa 
produsului (curatare şi dezinfectie, controlul 
dăunatorilor, instruire), sau 

 Absenţa planului HACCP, sau 
 Analiza pericolelor nu a fost realizată, sau 
 Neidentificarea PCC, sau 
  Neidentificarea limitelor critice, sau 
 Nedefinirea procedurilor de monitorizare 

şi/sau acţiunilor corective 

25 

 
 Gradul de aplicare şi conformitate al sistemului de autoverificare 

 
Este necesar să se ia în considerare discordanţa dintre ceea ce a fost prevazut în documente 

(formal) şi ce a fost constatat în timpul inspecţiilor: 

- Înregistrări (liste de verificare pre-operative, fişe de înregistrarea temperaturii, etc.): prezenţa, 

actualizare, realitate/corectitudine; 
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-  Condiţiile de igienă din unitate în conformitate cu cele descrise în planul de autoverificare. 

În timpul inspectiilor, trebuie dovedite concordanţa dintre cele prevăzute în planul de 

autoverificare şi aplicarea acestora în activităţile practice. În acest caz, o evaluare nefavorabilă pe 

baza criteriului “condiţii generale şi de întreţinere”, sau în situaţia unor comentarii negative priving 

igiena muncii, trebuie să corespundă unei evaluări nefavorabile a corectitudinii planului de 

autoverificare. 

 
Evaluarea şi acordarea punctajului 
 

Aplicat şi adecvat  
 

 Planul (programele preliminare şi HACCP) este aplicat în 
conformitate cu cele prevăzute în documente şi este adaptat 
condiţiilor reale din unitate 

 Inspectiile şi controalele anterioare indică condiţii generale de 
igienă bune, ca şi condiţii bune de întretinere şi munca. 

0 

Carenţe minore  
 

 Problemele se reflecta în aplicarea planului, fără repercusiuni 
asupra produsului  
 Inspectiile şi controalele anterioare indică probleme privind 
condiţiile generale de igienă, întreţinere şi muncă, fără ca acestea să 
afecteze în sens negativ siguranţa alimentelor. 

25 

Carenţe majore  
 

 Probleme semnificative sunt constatate în aplicarea planului, cu 
posibilitatea de contaminare directă a produselor;  

 Absenţa înregistrărilor sau nereguli în înregistrarea procedurilor 
esenţiale pentru siguranţa produsului; 

  Planul HACCP: nereguli în înregistrări şi/sau monitorizare 
insuficientă; 

  Inspectiile şi controalele anterioare indică probleme privind 
condiţiile generale de igienă, întreţinere şi muncă, cu posibilitatea 
ca acestea să afecteze siguranţa  produselor; unitatea a adoptat 
imediat măsuri corective. 

45 

Inadecvat 
neaplicat  
 

 Toate cazurile în care planurile de autoverificare sunt inadecvate 
dpdv formal, sau 

 Neaplicarea uneia sau mai multor proceduri esenţiale pentru 
siguranţa produselor (curăţarea şi dezinfecţia, controlul 
dăunatorilor, instruire);  

 Neaplicarea măsurilor corective în cazul neregulilor procedurilor 
principale;  

 Neaplicarea HACCP: absenţa monitorizării PCC şi/sau 
neînregistrarea şi/sau nerespectarea limitelor critice şi/sau 
nerealizarea acţiunilor corective;  

 Probleme privind condiţiile generale de igienă, întreţinere şi 
muncă, cu posibilitatea ca acestea să afecteze siguranţa 
alimentelor; unitatea nu a adoptat imediat acţiuni corective. 

75 

 
 Nereguli şi neconformităţi constatate în verificările anterioare  
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Evaluarea datelor privind problemele întîlnite de-a lungul existenţei unităţii de producţie  

reprezintă un indicator al nivelului de risc, în funcţie de tipul neconformităţii (mai mare sau mai 

mică).  

Evaluarea privind existenţa neregulilor anterioare se realizează pe baza procedurilor scrise. 

Trebuie luat în considerare dacă neconformitatea poate cauza contaminare directă şi astfel 

un efect nefavorabil asupra siguranţei alimentelor şi trebuie să se constate orice tendinţă de repetare 

a neconformităţilor. 

Neconformităţile nu trebuie identificate doar cu rezultatele nefavorabile ale analizelor. 

“Neconformităţile” sunt considerate neregulile care se referă la: 

- Aspecte de structură sau întreţinere  

- Comportamentul personalului din perspectiva condiţiilor de igienă şi condiţiile de 

igienă ale structurilor, instalaţiilor şi echipamentelor; 

- Implementarea planului de autoverificare şi a principiilor sistemului HACCP. 

În orice moment al inspecţiei efectuate de inspector este necesar să se noteze neregulile pe 

documente şi să se recomande modalităţi de corectare a problemelor. Prin acest proces este 

efectuată evaluarea privind existenţa unor neconformităţi anterioare pe baza recomandărilor 

prescrise. 

 
Evaluarea şi acordarea punctajului 

 

Nesemnificative 
sau formale  

• Nereguli nerepetate şi soluţionate conform prescripţiilor 
solicitate şi care nu constituie risc pentru siguranţa 
produselor; 
• Documentaţia aferentă controalelor anterioare relevă 
bune condiţii de igienă, întreţinere şi lucru. 

0 

Nesemnificative 
sau formale 
repetate  

• Nereguli fără efecte asupra siguranţei alimentelor, repetate 
sau nesoluţionate; 
• Documentaţia aferentă controalelor anterioare relevă 
nereguli privind condiţiile de igienă, întreţinere şi lucru, dar 
acestea nu afectează totuşi siguranţa produselor. 

30 

Substantiale 
sau grave, 
izolate şi 
rezolvate  
 

• Nereguli care constituie risc pentru siguranţa alimentelor, 
nerepetate şi oricum, soluţionate; sau 
• Documentaţia aferentă controalelor anterioare relevă 
nereguli privind condiţiile de igienă, întreţinere şi lucru, cu 
posibile repercusiuni  asupra siguranţei produselor; unitatea 
adoptă imediat măsuri de corecţie. 

60 

Substantiale 
sau grave, 
izolate şi 
nerezolvate  
 

• O neregulă care constituie risc pentru siguranţa 
alimentelor apare în mod repetat; sau 
• Neregulă gravă nesoluţionată; sau 
• Documentaţia aferentă controalelor anterioare 
constată nereguli privind condiţiile de igienă, întreţinere şi 
lucru, cu posibile riscuri pentru siguranţa produselor; 
unitatea nu adoptă imediat măsuri de corecţie. 

100 
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În caz de neconformitate gravă şi nesoluţionată, unitatea trebuie reclasificată automat şi 

considerată ca fiind „de risc înalt”. 

Clarificarea neregulilor analitice 

Nu este neapărat adevărat că o neregulă privind o analiză de laborator trebuie să fie 

considerată o neconformitate gravă. În general, nu sunt considerate grave următoarele 

neconformităţi, în cazul în care unitatea de producţie adoptă acţiuni corective adecvate. 

- Aditivi admişi aflati în cantităţi mici peste limita admisă, cu excepţia situaţiilor în care reprezintă 

un pericol pentru sănătatea publică; 

-  Microorganisme potenţial patogene în alimente destinate consumului după gătire; 

- Microorganisme potenţial patogene în produse intermediare, care sunt supuse unor tratamente ce 

garantează distrugerea acestora; 

- Prezenţa unui conţinut de microbi nespecifici peste limitele admise. 

Rezultatele analitice sunt grave sau reprezintă neconformităţi substanţiale: 

- Dacă, în urma acestora, un aliment este considerat periculos pentru sănătatea publică; 

- Dacă acestea indică prezenţa, în produsele gata de consum, a unor microorganisme potenţial 

patogene; 

- Dacă acestea indică prezenţa, pe suprafeţele de lucru deja curăţate, a unor microorganisme 

potenţial patogene (în special Salmonella sau Listeria). 

 

Concluzii 

Este evident că este necesar să se acorde prioritate inspecţiilor întreprinse pe baza criteriilor 

obiective şi pe baza unui calendar corespunzător stabilit pentru a verifica cerinţele structurale şi 

implementare a igienei ca şi evaluarea planurilor de autoverificare şi organizarea controalelor 

oficiale. 

Organizarea programelor viitoare pentru controlul unităţilor producătoare de alimente se va 

baza prin urmare pe clasificarea riscului din fabricile producătoare de alimente. Prioritate vor avea: 

- fabricile cu profil de risc ridicat 

- unităţile incluse pe listele pentru export către ţările din afără UE 

- fabricile în care s-au identificat probleme privind clasificarea bazată pe risc şi unde rezultatele nu 

au fost pe deplin de încredere. 

Este necesar ca controalele oficiale să se bazeze pe procedurile documentate pentru a furniza 

o metodă care să asigure un nivel de operare înalt şi uniform. 

Se consideră că prin intermediul aplicării punctuale a principalelor puncte conţinute în prezentul 

ghid, serviciile de control pot fi utilizate mai eficient şi pot optimiza utilizarea resurselor obţinînd 

astfel o mai mare eficienţă în controale. 
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Metoda utilizată pentru evaluarea şi clasificarea riscului uităţilor de industrie alimentară au la  

bază 11 criterii, grupate 6 categorii, fiind atribuite pentru fiecare criteriu un punctaj corectat cu un 

factor de corecţie . 

Sistemul prevede pentru clasificarea unităţilor din domeniul alimentar pe baza riscului, un 

formular (tabel  nr. 2) în care: 

- pe verticală: sunt criteriile ce trebuie luate în considerare, grupate în şase categorii; 

- pe orizontală: sunt prevăzute patru clase de evaluare, cu punctaje relevănte variabile în 

funcţie de criterii, pe baza importanţei criteriilor date şi a posibilei influenţe negative asupra 

siguranţei alimentelor; de la stînga la dreapta, coloanele corespund condiţiilor celor mai puţin 

favorabile, în mod progresiv. 

După cum s-a stabilit deja, criteriile sunt grupate pe o categorie iar pentru fiecare din aceste 4 

clase de puncte se alocă o valoare fixă variind de la situaţia cea mai favorabilă înspre situaţia cel 

mai puţin favorabilă, acestea corespunzînd următoarele valori: 0, 30, 60, 100. 

Clasificarea oferă un ghid pentru controalele oficiale, astfel încît să se evite risipa de timp şi 

bani şi să se îmbunătaţească eficienţa sistemului. 

Principalele obiective ale clasificării unităţilor în funcţie de risc sunt reprezentate de: 

- stabilirea responsabilităţilor pentru medicii veterinari oficiali/ inspectori la 

pentru evaluarea şi încadrarea unităţilor în categoria de risc, avînd în vedere 

situaţia unităţilor raportate la numărul de personal de la acest nivel, 

- stabilirea categoriilor de risc în care vor fi încadrate unităţile de industrie 

alimentara, 

- calculul punctajului final şi încadrarea unităţii în categoria de risc 

corespunzătoare (2). 

Categoriile de risc, criterii şi punctaje pentru încadrarea unităţilor de industrie alimentară în 

baza analizei riscului: 

1. CATEGORIA III– Unităţi cu risc înalt – peste 50 de puncte; 

2. CATEGORIA II – Unităţi cu risc mediu – între 30 şi 50 de puncte; 

3. CATEGORIA I – Unităţi cu risc scăzut – mai puţin de 30 de puncte. 

Clasificarea alimentelor în funcţe de risc: 

1. Grupa A – lapte praf, lapte unt sau altfel sterilizat, brînzeturi opărite sau maturate mai mult de 6 

luni, conservele, mierea, peşte uscat; 

2. Grupa B – Produse din carne crud uscate sau/şi maturate, produse din carne semiuscate, produse 

din carne tratate termic, smîntană, lapte pasteurizat, unt, brînzeturi maturate mai mult de 60 de zile, 

lapte bătut, iaurt, produse din lapte fermentate, produse din ouă pasteurizate sau sterilizate, paste cu 

carne; 
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3. Grupa C – Carne proaspată de la bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, păsări şi lagomorfe, 

carne tocată şi carne preparată, brînza proaspată sau maturată mai puţin de 60 zile, peşte proaspat, 

fileuri de peşte, ouă; 

4. Grupa D – Lapte crud, produse din lapte nepasteurizate, produse din peşte preparate, icre, 

produse din peşte afumate, marinate, moluşte, produse din carne tăiate, sosuri proaspete.
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Evaluarea riscului 

Evaluarea unităţii 

Denumirea societatii comerciale  Data inspectiei : 

Sediul S.C.  

Adresa unităţii de producţie  

Activ. pentru care a fost emisă înregistrarea (cod CAEN)  

Număr de autorizare/înregistrare  

Categoria  Criteriile de evaluare Evaluare J X Tot 

 
Caracteristicileu

nităţii 

1 
Data construcţiei sau a renovarii 
semnificative 

Construcţie nouă 
(0) 

 
Renovare recentă 
(10) 

 
Relativ recenta 
(20) 

 
Veche 
(30) 

 0,0   

2 
Condiţii generale şi de  întreţinere a 
unităţii 

Bune 
(0) 

 
Suficiente 
( 20) 

 
Precare 
(40) 

 
Insuficiente 
( 70)  

 0,0   

           0,0 0,1
2 

 

Capacitatea 
de producţie 

3 
Dimenşiunile unităţii şi capacitatea de 
producţie 

Familială 
(0) 

 
Artizanale (de dimenşiuni 
mici) ( 15) 

 
Industriale medii 
(30) 

 
Industriale mari 
(50) 

 0,0   

4 Capacitatea pieţei deservite 
Locală 
(0) 

 Naţională (15)  
Comunitara/Export 
(30) 

 ----------------  0,0   

           0,0 0,1  

Caracteristicile 
produsului 

5 Categoria de alimente A (0)  B (15)  C (30)   D (50)   0,0   

6 Destinaţia utilizării -----------  
Utilizare după gătirea sau 
transformarea alimentelor 
(15) 

 
Gata pentru consum din 
categoriile de alimente  
B,C,D  (30) 

 

Destinate pentru categorii 
speciale ale populaţiei 
(copii, vîrstnici,bolnavi  
etc.) (50) 

 0,0   

           0,0 0,1  

Igienă 
producţiei 

7 
Profesionalism şi disponibilitate de 
colaborare din partea conducerii 
unităţii 

Înalt 
(0) 

 
Suficient 
(15) 

 
Scăzut 
(30) 

 
Insuficient 
(50) 

 0,0   

8 
Instruirea igienico- sanitară şi 
competenţa angajatilor 

Inalt 
(0) 

 
Suficient 
(15) 

 
Scăzut 
(30) 

 
Insuficient 
(50) 

 0,0   

           0,0 0,2  

Sistem  de 
autoverificare 

 

9 Plan complet al sistemului 
Complet 
(0) 

 
Adecvat 
(5) 

 
Incomplet 
(15) 

 
Inadecvat 
(25) 

 0,0   

10 
Gradul de aplicare şi conformitate a 
sistemului 

Aplicat, adecvat 
(0) 

 
Carenţe minore 
(25) 

 
Carenţe majore 
(45) 

 Inadecvat, neaplicat (75)  0,0   

           0,0 0,2  

Antecedente 
 

11 
Nereguli sau neconformităţi 
constatate în verificările anterioare 

Nesemnficative sau 
formale (0) 

 
Nesemnficative sau 
formale repetate (30) 

 
Substanţiale sau grave, 
izolate şi rezolvate (60) 

 
Substanţiale sau grave, 
repetate şi nerezolvate  
(100) 

 0,0   

           0,0 0,2
0 

 

          TOTAL  

    <30 Risc scăzut      Intre 30-50 risc mediu      >50 risc ridicat 
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NIVELUL DE RISC ÎN INDUSTRIA AGROALIMENTARĂ 
 

Riscul poate fi de nivel: 0 - risc nul; 1 - risc minim; 2 - risc mediu; 3 - risc mare; 4 - risc 

foarte mare. 

Zonele cu nivel zero de risc sunt reprezentate de spaţiile administrative, cu excepţia celor 

sanitare. 

Zonele cu nivel 1 de risc sunt reprezentate de zonele nealimentare (încăperi destinate pentru 

ambalaje, agenţi curăţire, substanţe microbicide etc). Pentru igienizare se aplică curăţirea mecanică 

şi hidromecanică folosind agenţi de curăţire fără aplicare sistematică de substanţe microbicide. 

Zonele cu nivel 2 de risc sunt reprezentate de spaţiile de stocare a produselor ambalate. 

Pentru igienizare se aplică curăţirea mecanică şi hidromecanică, folosind soluţii de sanitizanţi în 

cinci etape: pregătitoare; precurăţire; curăţire; clătire finală; limitarea recontaminării şi multiplicării 

microorganismelor. 

Zonele cu nivel 3 de risc sunt reprezentate de spaţiile de stocare a produselor neambalate. 

Pentru igienizare se foloseşte un program de decontaminare microbienă în opt etape: pregătitoare; 

curăţire mecanică, prespălare; curăţire hidromecanică (spălare); clătire (limpezire) intermediară; 

aplicare de substanţe microbicide; clătire (limpezire) finală; pregătirea pentru reducerea ciclului de 

producţie -limitarea recontaminărilor şi multiplicării microorganismelor. 

Zonele cu nivel 4 de risc sunt reprezentate de spaţiile de producţie, indiferent de profil 

(tranşare, prelucrare, condiţionare). Pentru igienizare se foloseşte acelaşi program de menţionat 

pentru zonele de nivel 3, dar cu o monitorizare strictă sub raport microbien. 

Se consideră că riscul este mai mare pentru produsele care se consumă ca atare, fără fierbere sau alt 

tratament termic. 

Fiecare întreprindere îşi defineşte nivelul de risc, în funcţie de profilul sau de activitate, 

avînd în vedere circumstanţele care reduc şi cresc riscul. 

Circumstanţele care reduc riscul sunt reprezentate de: manipularea produselor sub formă 

preambalată; fabricarea de produse stabile şi/sau pH scăzut, de produse care se consumă imediat ca 

atare sau care trebuie să fie fierte; folosirea de materie primă de calitate foarte bună cu încărcătură 

microbienă redusă. 

Circumstanţele care cresc riscul sunt reprezentate de: manipularea produselor sub formă 

neambalată; gradul de igienă necorespunzător a suprafeţelor cu care produsele intră în contact; 

fabricarea de produse fragile şi/sau cu pH ridicat; produse care se consumă după o prealabilă 



 

Page 89 of 166 
 

conservare sau ca atare; produse care riscă să fie transportate/conservate în condiţii de 

discontinuitate a lanţului frigorific sau să fie expuse la căldură; produse destinate pentru segmentele 

de populaţie cu mare susceptibilitate la îmbolnăviri (copii, bătrîni, imunodepresaţi). 
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10.  ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN CAZ DE NECONFORMARE 
 

 În cazul în care autoritatea competentă identifică o neconformare, ia măsuri pentru ca 

operatorul să remedieze situaţia. Atunci cînd decide asupra ac iunilor pe care să le întreprindă, 

autoritatea competentă ine seama de natura neconformării i de antecedentele acelui operator în 

materie de neconformări. Astfel de ac iuni cuprind, după caz, următoarele măsuri: 

 (a) impunerea de proceduri sanitare sau orice alte măsuri considerate necesare pentru a 

asigura siguranţa hranei pentru animale i alimentelor sau conformarea cu legisla ia privind hrana 

pentru animale i alimentele i cu normele de sănătate animală i bunăstarea animalelor; 

  (b) restric ionarea sau interzicerea introducerii pe pia ă, a importului sau exportului de 

hrană pentru animale, produse alimentare sau animale; 

  (c) supravegherea i, după caz, dispunerea recuperării, retragerii i/sau distrugerii hranei 

pentru animale sau alimentelor; 

  (d) autorizarea folosirii hranei pentru animale sau alimentelor în alte scopuri decît cele cărora 

le-au fost destinate ini ial; 

  (e) suspendarea activită ii sau închiderea totală sau par ială a întreprinderii în cauză, 

pentru o perioadă adecvată; 

  (f) suspendarea sau retragerea autorizaţiei unită ii; 

  (g) orice alte măsuri pe care autoritatea competentă le consideră adecvate. 

  Autoritatea competentă transmite operatorului respectiv sau reprezentantului său: 

  (a) notificarea scrisă a deciziei sale privind ac iunea care urmează să fie întreprinsă, 

împreună cu motiva ia deciziei , 

  (b) informarea asupra drepturilor de recurs împotriva deciziei i asupra procedurii aplicabile 

i a termenelor. 

  După caz, autoritatea competentă notifică decizia sa i Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 

Alimentelor. 

  Toate cheltuielile efectuate în aplicarea măsurilor corective sunt suportate de către operatorul 

din sectorul hranei pentru animale i produselor alimentare în cauză. 
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SANC IUNI 

 Sanc iunile prevăzute trebuie să fie eficiente, propor ionale i descurajante. 

 În cazul în care există suspiciuni cu privire la prezen a neconformită ii cu legisla ia sau în 

cazul în care există îndoieli cu privire la destina ia reală a lotului sau la coresponden a dintre lot 

i garan iile certificate, autoritatea competentă efectuează controale oficiale pentru a confirma sau 

pentru a elimina suspiciunea sau îndoiala. Autoritatea competentă re ine oficial lotul pînă la 

ob inerea rezultatelor controalelor oficiale. 

DECIZII LUATE DUPĂ EFECTUAREA  CONTROALELOR  

Produsele alimentare se declara improprii pentru consumul uman în cazurile:  

- provine de la animale afectate de o boală generalizată, cum sunt septicemia, piomia, toxemia 

sau viremia generalizate; 

- nu sunt conformă cu criteriile microbiologice stabilite în cadrul legisla iei în vigoare care 

servesc la determinarea posibilită ii de a introduce pe pia ă un aliment; 

 - con ine reziduuri sau contaminan i în cantitate mai mare decît nivelurile stabilite de 

legisla ia in vigoare. Orice depă ire a nivelului corespunzător trebuie să ducă, după caz, la analize 

suplimentare; 

 - prezintă un grad de radioactivitate mai mare decît nivelul maxim autorizat stabilit în cadrul 

legisla iei comunitare şi naţionale; 

- este compusă din sînge care poate reprezenta un risc pentru sănătatea publică sau animală avînd în 

vedere statutul zoosanitar al animalului de la care provine, indiferent care este acesta, sau poate 

provoca o contaminare în cursul procesului de sacrificare. 
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Partea a  II-a 

11. Ghid de buna practica şi igienă- linii 

generale 

Ghidurile de bună practică reprezintă un mijloc simplu, dar eficient, pentru a învinge 

dificultăţile care pot apărea în anumite unităţi din industria alimentară în implementarea procedurii 

HACCP detaliate.   

Reprezentanţii diferitelor sectoare alimentare şi, în mod special, a acelor sectoare unde multe 

unităţi alimentare întîmpină dificultăţi în elaborarea procedurilor HACCP, ar trebui să ia în 

considerare aceste ghiduri, iar autorităţile competente ar trebui să încurajeze reprezentanţii 

sectoarelor să elaboreze astfel de ghiduri – HG 412/2010, CAPITOLUL III. 

Astfel de ghiduri pot să sublinieze: 

- posibilele pericole asociate anumitor alimente (ex. ouă crude şi posibila existenţă a 

Salmonelei în acestea),  

- metodele de control al contaminării alimentelor (ex. achizitionarea acestor ouă crude dintr-o 

sursă sigură, precum şi combinaţia timp/temperatură pentru procesare). 

Acestea reprezintă, în mod obişnuit, o combinaţie a Bunelor Practici de Igienă (GHP) şi a 

elementelor  bazate pe HACCP şi includ, de exemplu: 

 Linii directoare pentru implementarea practică a cerinţelor obligatorii, 

 Cerinţe pentru materia primă, 

 O analiză a pericolului, 

 Prestabilirea punctelor critice de control în prepararea, fabricarea sau procesarea alimentelor, 

identificînd pericolele şi cerinţele specifice de control, 

 Măsurile preventive de igienă care trebuie întreprinse în cazul manipulării produselor 

vulnerabile şi perisabile (cum ar fi, de pildă, produsele gata pentru consum), 

 Elaborarea mai multor măsuri, în cazul alimentelor preparate pentru grupuri de consumatori 

cu susceptibilitate crescută la îmbolnăviri (copii, vîrstnici, etc.) 

 Necesitatea documentaţiei şi a înregistrărilor, 

 Protocoale pentru validarea datelor (termenelor) de valabilitate.  
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Elemente de bune practici  

 

 Incinta şi mediul inconjurător 

 Clădiri şi anexe 

              -  Condiţii generale 

              -  Condiţii specifice 

 Echipamente tehnice 

              -  Utilaje, instalaţii şi ustensile 

              -  Echipamente de măsurare şi control  

  Controlul procesului 

              -  Controlul riscurilor potenţiale 

              -  Aspecte cheie ale sistemului de control al igienei alimentului 

              -  Cerinţe privind intrările de materii prime, materiale, ambalaje, piese de schimb, 

utilaje 

              -  Ambalarea 

              -  Aprovizionarea cu apa 

              -  Asigurarea cu aer 

              -  Management şi supraveghere 

              -  Documente şi înregistrări 

              -  Procedura de retragere de pe piaţă  

Mentenanţă şi igienizare 

              -  Procedura şi metode de mentenanţă 

              -  Procedura şi metode de curăţenie 

              -  Procedura pentru combaterea dăunătorilor 

              -  Procedura pentru gestionarea deşeurilor 

              -  Programe de mentenanţă şi igienizare 

              -  Monitorizarea eficientei acţiunilor de mentenanţă şi igienizare  

Igiena personalului 

              -  Starea de sănătate a personalului 

              -  Igienă corporală 
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              -  Comportamentul personalului 

              -  Echipamentul de protecţie 

              -  Vizitatori - reguli de conduită  

 Igiena transporturilor 

              -  Transportul intern 

Transportul extern al materiilor prime, ingredientelor, produselor   

      Instruire privind igiena produselor rezultate 

              -  Conştientizare şi responsabilitate 

              -  Programe de instruire 

              -  Instruiri şi supraveghere 

              -  Specializare şi verificare a cunoştinţelor  

     Informarea consumatorilor 

              -  Etichetarea 

              -  Educaţia consumatorilor 

 

Incinta şi mediul înconjurător. 

 

 

 



 

Page 95 of 166 
 

o La amplasarea unităţilor se va ţine seama de: 

- substanţe poluante eliminate de unităţile învecinate (fum, praf, substanţe chimice şi/sau 

radioactive, deşeuri menajere, dăunători etc.) 

- asigurarea necesarului de apă potabilă. 

o Pentru evitarea contaminării produselor fabricate, amplasarea unităţilor se va face la o 

distanţă suficient de mare faţă de zonele care pot genera factori de risc pentru siguranţa 

alimentului (abatoare, gropi de gunoi, unităţi de ecarisaj sau de prelucrare a pieilor, grupuri 

sanitare publice etc.) 

o Se vor asigura şi menţine într-o stare corespunzătoare imprejurimile incintelor acestor unităţi 

pentru protecţia faţă de pătrunederea animalelor şi/sau pătrunderea persoanelor străine prin 

alte zone în afara căilor de acces, special destinate acestui scop. 

o Se vor ţine sub control vecinatăţile pentru identificarea surselor de poluare de orice natură 

(fum, praf, substanţe chimice şi radioactive, deşeuri menajere, dăunători etc.) prin verificări 

periodice şi prin acţiuni de prevenire a contaminărilor. 

o În incinta unităţilor se impune menţinerea în stare corespunzătoare a căilor de acces şi 

zonelor folosite pentru traficul rutier intern care vor fi asfaltate sau betonate, cu drenaje 

optime pentru evacuarea apelor pluviale şi a apelor reziduale provenite de la operaţia de 

igienizare a acestora. Ele trebuie să fie igienizate ori de cîte ori este nevoie. Se va acorda o 

atenţie deosebită zonelor din imediata vecinatate a spaţiilor de procesare. 

o Toate căile de acces şi de circulaţie se vor marca vizibil pentru identificare şi pentru 

asigurarea fluxurilor tehnologice inclusiv în incinta, pentru evitarea blocajelor şi a riscurilor 

de accidente pe căile de rulare din cadrul unităţilor de producţie. 

o Este necesară marcarea vizibilă pentru identificarea zonelor importante pentru siguranţa 

alimentului. Exemplu: zonele de depozitare a produselor periculoase  (lubrifianţi, produse 

pentru combaterea dăunătorilor etc.) zonele de fabricaţie, zona de depozitare gunoi etc. 

o Se va asigura şi menţine într-o stare corespunzătoare pavimentul pe rampe, căi de acces, 

curte etc. pentru a se evita bălţirea apelor pluviale sau provenite de la igienizarea şi apariţia 

diferitelor focare de infecţie. Periodic, se vor verifica şi întreţine căile de acces. 

o Interiorul curţii (acolo unde aceasta există) va fi prevăzută cu instalaţii de iluminat pe timpul 

nopţii, mai ales pe arterele principale de circulaţie din jurul clădirilor, la punctele de 

alimentare cu apă şi la platformele de depozitare a deşurilor. 
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o Acţiunile de combatere a dăunătorilor şi de igienizare se vor executa cu regularitate conform 

unui plan documentat, verificîndu-se periodic eficienţa lor. 

o Rampele de încărcare-descărcare vor fi acoperite pentru a asigura desfăşurarea activităţii în 

condiţii corespunzătoare; acestea vor fi marcate şi iluminate corespunzător, menţinute în 

stare de curăţenie; nu vor fi blocate cu diverse materiale. 

 

   

Clădiri şi anexe 

Condiţii generale 

o Se recomandă ca spaţiile unităţilor de producţie să fie separate pe compartimente clar 

identificate şi marcate: depozite materii prime, depozite produse finite, depozite de materiale 

de întreţinere instalaţii şi echipamente şi de igienizare-dezinfectie, depozite de deşeuri, spaţii 

de fabricaţie, anexe social sanitare şi administrative (vestiare, birouri, laboratoare) 

o Clădirea destinată desfăşurării producţiei va avea pereţii exteriori realizaţi din materiale cu 

suprafeţe netede, uşor de curaţat, fără goluri sau zone inaccesibile efectuării operaţiunilor de 

curaţire, dezinfecţie şi deratizare. 

 

 

o Spaţiile unităţilor se vor proiecta, amplasa, construi şi finisa astfel încît: 

 Să asigure separarea fluxurilor de producţie, de personal şi de evacuare a deşeurilor, 

astfel încît să nu permită contaminarea încrucişată în timpul etapelor tehnologice sau 

contaminarea aerului tehnologic şi a apei; 

Atenţie! 
Suprafeţele rugoase acumulează murdărie şi devin focare de infecţie 
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 Să nu permită formarea condensului, a igrasiei şi/sau apariţia mucegaiului, 

deprinderea de tencuială, vopsea sau faianţă/gresie (acolo unde este cazul) de pe 

pereţi, tavane sau pardoseli etc. 

 Să asigure protecţia împotriva dăunătorilor; 

 Să permită curăţenia, dezinfecţia şi deratizarea uşoară, corectă şi eficientă. 

o Asigurarea condiţiilor de microclimat în spaţiile de producţie se realizează conform 

specificului spaţiilor (spaţii încălzite sau răcite în funcţie de destinaţie), cu ajutorul 

utilităţilor specifice, iar urmărirea caracteristicilor aerului se va face cu aparatura 

corespunzătoare, verificată şi etalonată. Acolo unde este cazul, dezinfecţia aerului se poate 

face prin utilizarea de filtre microbiologice sau lămpi cu ultraviolete. 

o Se va frace verificarea periodică a stării acoperişurilor şi a sistemelor de scurgere a apelor 

pluviale, a stării pereţilor, temeliilor şi subsolurilor pentru depistarea infiltraţiilor sau a 

deteriorării, produse de rozătoare sau din alte cauze şi se va asigura repararea şi întreţinerea 

corespunzătoare a acestora prin planificări şi exerciţii de lucrări de mentenanţă cu materiale 

care să se constituie surse de contaminare a produselor. 

o Căilor de acces în spaţiile de producţie vor avea ştergătoare impregnate cu soluţii de 

dezinfectat sau sisteme de spălare şi dezinfectare a încălţămintei (bazine de igienizare, boxe 

de igienizare, spălatoare de cizme, ecluze sanitare etc) după caz. 

a. Pereţi, pardoseli şi plafoane. 
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o Pereţii şi plafoanele spaţiilor unităţilor se vor realiza din materiale impermeabile, 

nonabsorbante, netoxice, rezistente la acţiunea agenţilor fizici şi chimici, uşor de igienizat şi 

de dezinfectat. 

o Pardoselile trebuie să fie netede, antiderapante, rezistente la socuri mecanice şi la acţiunea 

agenţilor fizici şi chimici uşor de igienizat şi de dezinfectat. 

o În spaţiile de producţie, pentru a se asigura o pantă de scurgere a apelor de spălare, 

pardoselile vor fi uşor înclinate către gurile de scurgere; acestea vor fi prevăzute cu sifoane 

de pardoseală şi grătare. 

o Pereţii, pardoselile şi plafoanele trebuie să nu prezinte fisuri, spărturi sau spaţii care să 

permită acumularea de murdărie, pulberi de făina, lapte praf, resturi de semifabricate, praf 

etc. 

o Modul de realizare a îmbinărilor dintre pereţi, pavimente şi plafoane sau dintre acestea şi 

ferestre, uşi etc. trebuie să se facă astfel încît sa se permită o bună etanşare şi igienizare pe 

toată suprafaţa (colţuri, muchii, rosturi – rotunjite sau tesite la 45 de grade, după caz) 

o Pentru a se impiedica înmulţirea rozătoarelor şi a insectelor, se recomandă ca sub pardoseli 

să nu existe spaţii libere, iar acolo unde există (ex:canale pentru montarea anumitor 

componente de instalaţii) să fie posibil accesul pentru efectuarea curăţeniei, igienizării şi 

deratizării. 

b. ferestre. 
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o Ferestrele se vor construi astfel încît să se evite acumularea de praf, să asigure o bună 

etanşare şi să nu favorizeze producerea de condens. 

o Ramele ferestrelor mobile se vor construi astfel încît să permită fixarea plaselor de protecţie 

împotriva dăunătorilor. 

o Plasele de protecţie vor fi demontabile pentru a putea fi curaţate. 

o În cazul în care, prin spargerea geamurilor de la ferestre există riscul contaminării 

produselor, este necesară protejarea acestora impotriva împrăştierii cioburilor (ex.acoperirea 

cu o peliculă securizată). 

c. Uşi 

o Uşile şi tocurile acestora vor fi confecţionate din materiale rezistente la coroziune şi trebuie 

să aibă suprafeţe netede, pentru a putea fi uşor curătate. 

o Uşile care fac legatură cu exteriorul vor avea deschiderea spre exterior şi vor fi prevăzute cu 

sisteme de protecţie contra dăunătorilor (plase) demontabile pentru a putea fi curăţate. Se 

recomandă ca aceste uşi să fie prevăzute cu dispozitive de autoînchidere. 

o Se va asigura o bună etanşare a uşilor, inclusiv la partea inferioară. 

o Se recomandă ca uşile care necesita deschideri frecvente să aibă sisteme batanţe de închidere 

– deschidere. 

d. Iluminat 

o În toate spaţiile din unităţile de patiserie-cofetărie se va asigura o iluminare naturală sau 

artificială adecvată. 

o Intensitatea luminii trebuie să fie cuprinsă între 250-550 lucşi în funcţie de necesităţi, iar 

poziţionarea lămpilor se va face astfel încît să se asigure o iluminare uniformă. 

o Pentru a împiedica contaminarea produselor cu cioburi de sticla, becurile şi toate sistemele 

de iluminat suspendate trebuie să fie protejate “antiex” (împotriva împrăştierii cioburilor) şi 

se vor monta astfel încît să nu permită acumularea de praf. 

o Instalaţiile electrice vor fi protejate pentru a nu favoriza depunerea prafului şi dezvoltarea 

infestării sau adăpostirea rozătoarelor. 

e. Ventilare. 

o În spaţiile de producţie, se va asigura ventilarea naturală şi/sau mecanică (acolo unde este 

cazul), fără a permite pătrunderea fluxului de aer dintr-o zonă contaminată către o zonă 

curată. 
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o Gurile de admisie şi de evacuare a aerului vor fi dotate cu plase de protecţie cu ochiuri mici 

pentru a preveni pătrunderea dăunătorilor; acestea trebuie să fie demontabile pentru a putea 

fi curăţate. 

o Sistemele de ventilare vor fi astfel construite încît să permită accesul cu uşurinţă la filtrele 

sau la piesele care necesită curăţare sau înlocuire. 

o Sistemele de ventilare trebuie să asigure evitarea apariţiei condensului şi mucegaiului. 

f. Retea de distribuţie a apei. 

Reţeaua de distribuţie a apei este formată din totalitatea conductelor şi accesoriilor care 

servesc pentru trasportul apei de la sursa publică/proprie sau de la rezervorul de stocare pînă 

la puctele de consum. Ea trebuie să asigure necesarul de apă pentru consumul tehnologic, 

igienizare şi pentru stingerea incendiilor. 

o Aprovizionarea cu apă potabilă a unităţilor de patiserie-cofetărie se va efectua numai din 

surse verificate şi avizate de către organele de control abilitate. 

o Conductele şi racordurile interioare ale reţelei de distribuţie a apei potabile se vor executa 

numai din materiale care nu pot provoca contaminarea acesteia 

o La proiectarea instalaţiilor se vor avea în vedere regulile de evitare a contaminării încrucişate 

şi se vor lua măsuri pentru asigurarea separării traseelor de apă potabilă de cele de apă 

nepotabilă. 

o Punctele de consum al apei (robinete) se vor numerota, iar poziţionarea acestora trebuie 

înscrisă în planul de amplasare a reţelei de apă. 

 

o Toate conductele se vor izola corespunzător pentru a feri pereţii de umezire şi pentru a 

preveni apariţia condensului. 
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o Toate lucrările de întreţinere şi exploatare a rezervoarelor de apa, a reţelelor de distribuţie şi 

a coloanelor de apă vor fi efectuate numai de personal instruit şi autorizat. 

o Hidranţii pentru incendiu vor fi menţinuţi în stare de curăţenie, cu geamul de protecţie intact. 

g. Reţea de canalizare. 

o Reţeaua de canalizare se va proiecta/executa astfel încît apele rezultate de la grupurile 

sanitare sa fie dirijate spre canalele de colectare sau fosele septice prin conducte de 

canalizare separate de cele ale apelor provenite din activitatea de producţie şi igienizare. 

o Conductele de colectare nu trebuie să treacă prin spaţiile de depozitare sau cele de 

prelucrare. Ele vor avea o pantă de scurgere de minim 2%, iar grupurile de scurgere vor fi 

prevăzute cu sifon de pardoseală cu capac metalic tip clopot şi sită de protecţie. 

o Montarea sifoanelor de pardoseală se va face astfel încît să nu apară fisuri sau goluri care să 

favorizeze acumularea murdăriei. 

 

Condiţii specifice 

a. Depozitare materii prime. 

o Se plasează în cadrul fluxului tehnologic astfel încît să se asigure o legatură funcţională cu 

celelalte spaţii de lucru. 

o Sunt spaţii în care se vor asigura condiţii corespunzătoare de temperatură şi umiditate 

relativă a aerului, de curăţenie şi dezinfecţie şi o bună ventilare şi iluminare. Se recomandă 

temperaturi de max.20 C, respectînd condiţiile de depozitare recomandate de producătot în 

funcţie de specificul materiilor prime şi ingredientelor. 

o Căile de acces şi ferestrele (acolo unde este cazul) vor fi protejate împotriva pătrunderii 

dăunătorilor. 

o Fiecare tip de materie primă sau ingredient trebuie să fie uşor de identificat prin etichetare 

corespunzătoare (fişe de lot) care sp conţina denumirea produsului, numprul de lot, data de 

recepţie, termen de valabilitate etc. 

o Se recomandă ca materiile prime care pot împrumuta mirosuri să se depoziteze în spaţii 

separate sau să se asigure separarea acestora cu ajutorul unor ambalaje cu posibilitate de 

izolare (de ex.ambalaje cu capac). 
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Depozite cu condiţii normale de depozitare 

o Depozitarea materiilor prime care nu necesita condiţii deosebite de temperatură şi umiditate 

se poate face în acelaşi spaţiu, asigurandu-se o delimitare a fiecarui tip de materie primă prin 

stive diferite sau prin expunere pe rafturi separate. 

o Depozitarea sacilor cu făina, zahăr, lapte praf etc. se face separat pe tipuri, pe gratare de 

lemn de circa 10 cm.înaltime, în stive de maxim 10 rînduri în anotimpurile reci şi de maxim 

6 randuri în anotimpurile calde, în spaţii în care umiditatea relativă să se menţină la 60-70%. 

o Pentru o bună aerisire a materiilor prime pulverulente (element de importanţă majora pentru 

păstrarea calităţii acestora pe timpul depozitării), dar şi pentru a asigura spaţiul necesar 

operaţiunilor de curăţare şi de combatere a dăunătorilor şi pentru acces în caz de incendiu 

este necesar ca stivuirea să se facă păstrînd distanţele recomandăte de reglementările în 

vigoare între stive şi de la stive la pereţi. 

o În cazul în care se practică depozitarea pe perioade mai lungi, se recomandă restivuirea 

periodică a sacilor (la max.15 zile în anotimpul cald şi 30 zile în anotimpul rece) pentru a se 

evita autoîncălzirea, fenomenul de împietrire infectarea sau atacul dăunătorilor. 

o Silozurile pentru depozitarea făinii sau a altor produse pulverulente (dacă acestea există) sunt 

construcţii speciale, formate din celule cu pereţii interiori bine finisaţi, pentru a se evita 

contaminarea pe timpul depozitării (se recomandă sclivisirea sau vopsirea cu vopsea 

alimentară alunecoasă) şi dotarea cu instalaţii corespunzătoare de transport şi cîntărire a 

făinii (mecanic sau pneumatic) 

o Celulele trebuie să poată fi aerisite şi vor fi prevăzute cu sistem de închidere care să asigure 

o bună etanşare. 

 Se recomandă aerarea făinii cel puţin o dată pe săptămînă sau ori de cate ori se 

constata o creştere a temperaturii produsului faţă de temperatura mediului ambiant. 

Se recomandă o temperatură de depozitare de 18-20 C. 

 Curăţarea celulelor se face după fiecare golire, de personal specializat şi instruit, 

dotat cu echipament complet. 

 În timpul curăţirii celulelor, sistemele de iluminare vor fi prevăzute cu protecţie 

împotriva împrăştierii cioburilor. 

 

Depozite frigorifice şi frigidere 
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o Amplasarea camerelor frigorifice pentru depozitarea drojdiei, ouălor, produselor lactate, 

legumelor şi fructelor proaspete, grasimilor vegetale etc. se face pe flux, astfel încît să se 

asigure legăturile funcţionale cu celelalte spaţii de producţie. 

o La amplasarea spaţiilor frigorifice se va ţine cont de regulile pentru evitarea contaminărilor 

încrucişate, precum şi de cele de a nu amplasa agregatele frigorifice în locuri cu temperaturi 

ridicate ale aerului sau cu expunere directă la soare. 

o Depozitarea materiilor prime care necesita temperaturi scăzute de depozitare trebuie să se 

facă în spaţii separate de cele pentru semifabricate sau produse finite. 

o În cazul unităţilor mici, care nu dispun de spaţiu frigorific suficient, păstrarea în aceleaşi 

spaţii a materiilor prime şi semifabricatelor care necesita aceleaşi condiţii de temperatură, se 

poate face cu condiţia separării lor prin ambalare în containere/cutii închise, marcate pentru 

identificare. 

o Pereţii spaţiilor frigorifice se vor finisa cu materiale lavabile (vopsea, rasină epoxidică, 

faianţă etc.), iar în cazul pereţilor demontabili, acestia vor fi din materiale care să asigure o 

îmbinare fără discontinuităţi, să se spele uşor, să nu ruginească, să nu fie poroase.. 

o Pardoseala spaţiilor frigorifice va fi din materiale netede, lavabile, care să nu se deterioreze 

în timpul depozitării prin denivelare sau formare de fisuri în care se pot forma puncte de 

infectare. Ea va avea o pantă care să permită scurgerea apelor de spălare către o gură de 

evacuare exterioară, amplasată în apropiere. 

o Uşile camerelor frigorifice trebuie să se închidă etans. În cazul în  care fluxul tehnologic 

impune existenţa spaţiilor pentru congelare sau păstrare în stare congelată, acestea nu trebuie 

să se deschidă direct înspre spaţiile de producţie (ele vor fi prevăzute cu un spaţiu tampon – 

sas – pentru diminuarea efectelor negative determinate de şocurile termice). 

o Iluminatul acestora se face în conformitate cu aceleaşi reguli ca la celelalte spaţii de 

depozitare, pentru a se asigura condiţii de manipulare a produselor în siguranţă. 

o Fiecare spaţiu frigorific trebuie să fie dotat cu un sistem propriu de control şi monitorizare a 

temperaturii. 

o Depozitele şi agregatele acestora trebuie să fie menţinute în stare curată, întreţinute 

corespunzător, fără miros neplăcut sau de mucegai. 

o Depozitarea materiilor prime se face conform tipului, specificului şi compatibilităţii tipurilor 

de materie prima (se vor depozita separat ouăle, carnea, materiile prime care degaja mirosuri 
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sau care absorb mirosuri), în funcţie de temperatura optimă de depozitare pentru menţinerea 

caracteristicilor calitative şi de siguranţa alimentelor. 

o Depozitarea se face pe rastele, în stive sau în sistem paletizat, în funcţie de tipul de produs 

care se depozitează. Toate produsele care se depozitează se vor marca pentru identificare, iar 

ieşirea din depozit se face respectînd regula “primul intrat – primul ieşit”(adica în sistem 

FIFO) 

o Se va acorda o atenţie deosebită asigurării şi menţinerii lanţului frigorific de la aprovizionare 

pînă la comercializare în cazul produselor pe baza de ouă, brînzeturi, produse lactate 

proaspete (smîntîna, frisca, iaurt, branza proaspată de vacă), carne, fructe proaspete etc. 

Orice defecţiune tehnică care apare la agregatele frigorifice se va remedia cu prioritate. 

o În cazul în care un spaţiu frigorific (depozit, frigider, camera frigorificî) nu este utilizat o 

perioadî de timp mai lungî, se impune o supraveghere a stării de igienă a acestuia prin 

aerisiri şi igienizări periodice, prcum şi verificări pe perioada de neutilizare pentru a se 

preveni apariţia mirosului neplăcut al incintei sau a mucegaiului care pot contamina ulterior 

produsele ce se vor depozita in aceste spaţii. 

b. Depozitare semifabricate. 

o In unităţi, in cadrul spaţiilor de fabricatie, se impune amplasarea de spaţii de depozitare cu 

destinatie speciala (frigidere, camere frigorifice, dulapuri frigorifice) pentru depozitarea 

semifabricatelor atat in stare refrigerata, cat şi in stare congelata. 

o Amplasarea camerelor frigorifice pentru depozitarea semifabricatelor (aluaturi, umpluturi, 

crème, blaturi umplute, blaturi inşiropate, torturi nefinisate, prajituri nefinisate etc.) se face 

pe flux, astfel încît sa se asigure legaturile functionale cu celelalte spaţii de producţie. 

o Amenajarea spaţiilor de depozitare a semifabricatelor se va face respectand acelaşi condiţii 

ca şi cele pentru materii prime. 

o Temperaturile de depozitare recomandăte sunt 4-8 C pentru produsele in stare refrigerata şi 

de -18C pentru cele in stare congelata. 

 
 
 
 
 
 

o Temperaturile de depozitare se vor monitoriza şi se vor inregistra in fise. 

ATENTIE! 
La temperaturi de – 10 C, multiplicarea microorganismelor este redusa, iar ola -18 
C, activitatea microbiana este stopata. Asadar, intre -10C si – 18C 
microorganismele se pot inca multiplica. 
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o Depozitarea semifabricatelor de tipul cremelor, glazurilor, umpluturilor etc. se va face in 

recipienti inchişi, marcati pentru identificare. 

o Depozitarea semifabricatelor de tipul blaturilor, cojilor de prajituri, fursecurilor nefinisate 

etc. se face in tavi, pe rastele sau carucioare acoperite cu huse din  material textil sau masa 

plastica. 

c. depozitare produse finite. 

o Spaţiile destinate acestui scop vor fi plasate pe fluxul tehnologic astfel încît sa asigure 

legaturi functionale cu celelalte spaţii (depozite de ambalaje Sali de livrare etc.)Ele pot fi 

spaţii de pastrare in condiţii normale de temperatura sau depozite frigorifice, după caz. 

o Incaperile vor avea o inaltime optima de 2,5-3 m, cu pardoseala rezistenta la trafic (ex.raşina 

epoxidica, mozaic, greşie etc.) iar pereţii vor fi acoperiti cu faianta sau materiale lavabile şi 

rezistente la umezeala. 

o Temperatura optima de depozitare difera in funcţie de tipul de produse care se depoziteaza 

(t=20 C in toate anotimpurile pentru depozitarea produselor de patiserie durabile, t=6-10 C 

pentru produsele de cofetarie şi de patiserie cu umpluturi şi t=-18 C pentru produsele de 

patiserie congelate) 
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o Se va asigura o ventilare corespunzătoare spaţiilor (naturala sau mecanica), astfel încît sa se 

previna apariţia condensului sau a mucegaiului pe pereti şi pe plafon. 

o Caile de acces şi ferestrele  vor fi protejate impotriva patrunderii dăunătorilor. 

o Iluminarea se face cu corpuri de iluminat protejate impotriva imprastierii cioburilor şi va fi 

cu raspandire uniforma şi de intenşitate optima. 

o Spaţiile destinate depozitarii in condiţii normale de temperatura vor fi prevazute cu sursa de 

apa calda şi rece, precum şi cu şifoane de pardoseala pentru a permite igienizarea şi 

evacuarea corespunzătoare a apelor reziduale. 

o Depozitarea produselor se poate face: 

 Paletizat, ambalate in ambalaje de transport din carton (rezistente pentru a permite 

paletizarea) 

 In stiva in ambalaje de transport din carton sau din material plastic, avizate pentru 

produse alimentare asezate pe platforme (sau paleti) cu o inaltime minima de 20 cm 

de la sol; 

 Pe carucioare sau rastele fixe sau mobile, ambalate 

 Pe rastele sau pe carucioare (in tavi de prezentare). 

o Paletii utilizati pentru stivuirea produselor finite vor fi confectionati din materiale 

necontaminate pentru produs, uşor de manipulat şi de igienizat (lemn, PVC, etc.) 

o Spaţiile frigorifice de depozitare a produselor finite (produse de cofetarie şi de patiserie cu 

regim de temperatura scăzut) vor respecta aceleaşi reguli ca cele pentru materii 

prime/semifabricate, prezentate la punctul 2.2.2 a “Depozite frigorifice şi frigidere” 

d. depozitare ingrediente. 

o Spaţiile necesare depozitarii ingredientelor (agenti de afanare, de conservare, amelioratori, 

emulgatori, coloranti, arome, condimente etc.) trebuie sa fie menţinute curate, igienizate, 

uscate şi protejate impotriva patrunderii dăunătorilor. 

o Aceste spaţii vor fi prevazute cu sisteme de aerişire şi vor avea acces controlat (acces sub 

cheie) 

o Depozitarea se va face pe paleti sau pe rafturi, cu distante intre loturi şi grupe de produse. 

Produsele se vor identifica prin “fise de lot” pe care se vor regaşi date referitoare la tipul de 

produs, provenienta, data receptiei etc. 
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o Se recomandă ca alaturi de spaţiile de depozitare sau chiar in incinta acestora sa se 

amenajeze un spaţiu de dozare a ingredientelor, dotat cu cantare etalonate şi in care sa se 

faca dozarea ingredientelor pe sarje de fabricatie. 

o Dozarea se va executa in condiţii igienice, cu ustensile şi recipiente curate, de catre o 

persoana anume desemnata pe fiecare schimb de producţie (după caz) cu responsabilitati 

stabilite prin fisa postului. 

e. Depozitare ambalaje 

o Ambalajele utilizate pentru produsele de patiserie-cofetarie (cutii de carton duplex, tavite de 

carton, tavite de polietilena sau polistiren expandat, pungi de polietilena sau polipropilena, 

folie termocontractabila sau termosudabila etc) se depoziteaza numai in spaţii special 

destinate, amplasate aproape de spaţiul de ambalare pentru asigurarea unui flux fără riscul de 

contaminare incrucisata. 

o In aceste spaţii se pot depozita şi materialele auxiliare necesare prezentarii produselor de 

patiserie-cofetarie; dantele, chese, hartie pentru copt şi de ambalare, cutii pliante pentru 

prajituri sau torturi etc. 

o Depozitarea ambalajelor se face pe rastele sau paletizat. Nu se admite depozitarea direct pe 

paviment. 

o Spaţiile se vor construi astfel încît sa permită păstrarea corespunzătoare a ambalajelor (sa fie 

uscate, fără infiltratii sau igraşie, bine ventilate şi iluminate) 

o Aceste spaţii trebuie menţinute curate, igienizate, protejate impotriva patrunderii 

dăunătorilor. 

f. Depozitare ustensile şi substante pentru igienizare 

o Substante chimice şi ustensilele folosite in operatiile de curatare şi igienizare vor fi 

depozitate in spaţii separate, special destinate pentru a se evita riscul de contaminare 

chimica. 

o Aceste spaţii trebuie sa fie marcate, dotate cu sisteme de aerişire şi sa aibă acces controlat 

(uşi inchise0 

g. Spaţii de fabricatie. 

o Spaţiile de fabricatie vor fi dispuse intr-o ordine care sa tina cont de un flux tehnologic 

general (receptie – depozitare materii prime şi ingrediente – prelucrari preliminare – 

preparare semifabricate – coacere – racire – asamblare semifabricate – finisare – ambalare – 
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depozitare produse finite – livrare), precum şi de regulile pentru evitarea contaminarii 

incrucisate. 

o Spaţiul de fabricatie se va compartimenta astfel încît sa se asigure o separare a etapelor de 

flux care au ca scop prelucrari preliminare ale materiilor prime (prelucrare preliminara oua, 

curatare/spălare fructe şi legume, sortare fructe uscate etc.) a celor pe care neceşita anumite 

condiţii de microclimat (framantare şi prelucrare foietaj, framantare şi prelucrare aluaturi, 

pregature crème, umpluturi şi glazuri sau finisare prajituri de spaţiile de coacere). 

o Spaţiul pentru prelucrarea oualor va fi aerişit şi iluminat corespunzător, pentru efectuarea 

corecta a operatiunilor de control al prospetimii, de spargere şi separare a albusului de 

galbenus. In acest spaţiu se poate face şi spălarea şi dezinfectarea oualor murdare, atunci 

cand este cazul. 

o Pentru spălarea şi dezinfectarea ustensilelor, dispozitivelor şi a tavilor utilizate pe parcursul 

procesului tehnologic se recomandă amenajarea unui spaţiu iluminat corespunzător, prevazut 

cu bazin de spălare cu sursa de apa rece şi calda şi cu sistem de evacuare a apelor uzate şi cu 

rastele de scurgere şi depozitare a ustensilelor curate. Se pot utiliza utilaje specifice de 

spălare (maşina de spălat vase, maşina de spălat tavi, dispozitiv de spălare cu preşiune etc.) 

o Se recomandă ca spaţiile de fabricatie sa aibă o inaltime minima de 2,5 m şi o suprafata care 

sa asigure un volum de minim 12 mc pentru fiecare parsoana angajata direct in procesul de 

producţie. 

o Pereţii vor fi acoperiti cu materiale lavabile şi rezistente la umezeala (faianta, raşini 

epoxidice, inox etc.) şi pot fi prevazuti cu bare metalice pentru protecţia lor impotriva 

loviturilor, iar muchiile structurilor constructive proeminente (stalpi, glafuri) pot fi protejate 

cu corniere. 

o Pardoselile vor fi din materiale rezistente la trafic (de ex.raşina epoxidica, mozaic, greşie 

etc.), uşor de igienizat. Ele vor fi prevazute cu şifoane de pardoseala cu capac metalic şi şita. 

o In spaţiile de fabricatie se vor amplasa chiuvete pentru spălarea mainilor, in numar suficient, 

in funcţie de numarul de angajati participanti la activitatea care se desfăşoară. 

o Caile de acces şi ferestrele vor fi protejate impotriva patrunderii insectelor, pasarilor şi a 

rozatoarelor. 

h. Laboratoare de analize. 
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o In unităţile care au amenajate laboratoare de analize, activităţile desfasurate in laborator vor 

fi organizate astfel încît sa nu poata conduce la contaminari fizice (de la aparatura şi 

ustensilele de laborator) sau chimice (de la reactivi). Utilizarea acestora va fi permisa numai 

personalului specializat şi instruit in acest scop (care işi desfăşoară activitatea in laborator) 

o Prelevărea esantioanelor pentru analize se va face conform unor instructiuni specifice pentru 

fiecare materie prima, ingredient sau produs finit analizat. 

o Personalul angajat in laborator va avea acces in cadrul spaţiilor de producţie respectand 

traseele de personal şi celelalte reguli de comportament. 

o Laboratoarele vor fi prevazute cu chiuvete pentru spălarea mainilor. 

i. Scari, lifturi şi alte structuri auxiliare (jgheaburi, plafoane, scari mobile) 

o Structurile auxiliare care vin in contact direct cu produsele (materii prime, semifabricate sau 

produse finite) vor fi confectionate din materiale compatibile cu acestea (inox, aluminiu, 

material plastic etc., toate de uz alimentar) 

o Se va evita utilizarea de materiale protejate cu vopsea şi/sau de sisteme de prindere uşor 

demontabile, care ar putea contamina produsele. 

o Jgheaburile vor fi prevazute cu trape de verificare şi interventie. 

o Golurile pentru scarile de acces la alte nivele, poduri, tobogane, conducte, benzi etc. trebuie 

prevazute cu borduri din beton sau alte materiale necorozive de inaltime suficienta pentru a 

se evita scurgerea apelor uzate sau de spălare de pe paviment prin goluri. Aceste borduri 

trebuie sa fie netede şi sa nu prezinte intreruperi sau fisuri. 

j. structuri şi armaturi fixe pe plafoane sau pereti. 

o In zonele de manevrare a produselor alimentare (materii prime, semifabricate, produse finite) 

se va asigura protecţia tuturor elementelor suspendate, etanseitatea acestora pentru evitarea 

condensului, a picurarii, a exfolierii, a acumularilor de praf etc. 

o In cazul utilizarii tavanelor false, spaţiul creat de acestea pana la plafon va fi acceşibil pentru 

igienizare, cu o circulatie corespunzătoare a aerului pentru prevenirea condensului şi 

mucegaiului. 

k. anexe social-sanitare 

o Anexele social-sanitare (vestiare, spălatoare, toalete, locuri pentru fumat etc.) vor avea 

pereţii şi plafoanele din material uşor de curatat şi igienizat (greşie, faianta, materiale 

lavabile etc.), bine intretinute şi fără deteriorari. 
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o Vor fi amplasate fata de spaţiile de producţie astfel încît sa nu oblige lucratorii sa iasa afără 

din spaţiile de lucru cu echipamentul de protecţie. 

o Ferestrele vor fi prevazute cu plase de protecţie impotriva accesului dăunătorilor. 

o Spaţiile vor fi iluminate şi ventilate corespunzător, asiguranud-se microclimat in 

conformitate cu prevederile legislatiei de Protecţie a Muncii. 

o Instalaţiile sanitare vor fi racordate la surse de apa rece şi de apa calda, după caz, iar 

actionarea robinetilor de la spălatoarele de maini şi de la rezervoarele de apa se va face cu 

pedala actionata cu genunchiul sau talpa piciorului sau cu senzori optici. 

o Instalaţiile sanitare trebuie sa aibă conducte de evacuare racordate direct la canalizare. 

o Pentru evacuarea apelor provenite de la operatiile de igienizare, aceste spaţii vor avea guri de 

canalizare prevazute cu şifoane de pardoseala şi gratare. 

o La ieşirea din anexele social-sanitare catre spaţiile de producţie se vor plasa sisteme de 

curatare şi dezinfectare a incaltamintei (ex.stergatoare imbibate cu solutii de dezinfectare 

etc.) 

o In cazul unităţilor cu numar mic de angajati şi numar redus de persoane de un anumit sex (1-

3 pesoane) se pot organiza anexe social-sanitare(vestiare, grupuri sanitare) cu utilizare 

alternativa. Programul de utilizare a vestiarelor alternative se va stabili prin procedura, va fi 

afisat iar personalul va fi instruit in acest sens. 

o Vestiarele pentru angajatii care lucreaza direct in procesul de producţie se construiesc tip 

filtru sanitar, separat pe sexe, compartimentate astfel: 

- vestiar haine strada – dus – vestiar echipament de lucru 

o Se asigura accesul in vestiar şi ieşirea din vestiar catre spaţiul de producţie astfel încît sa se 

creeze un circuit extern cu haine de strada şi unul intern cu echipament de protecţie. 

o Vestiarele vor avea fie dulapuri pentru haine prevazute cu sisteme de aerişire, fie cuiere cu 

umerase. 

o Grupurile sanitare nu trebuie sa aibă ieşire directa in spaţiul de producţie (ele vor fi 

prevazute cu camere tampon dotate cu spălatoare de maini), iar dacă sunt la etaj, acestea nu 

trebuie sa fie deasupra spaţiilor de producţie. 

o La intrarea in toalete se recomandă montarea uşilor cu balamale batante pentru ca acestea sa 

nu fie actionate direct cu mana 
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o Numarul chiuvetelor, al toaletelor şi al dusurilor se va stabili in funcţie de numarul de 

personal, conform normelor in vigoare (ex.o chiuveta pentru 15 persoane) 

o Grupurile sanitare vor fi dotate cu hartie igienica, hartie prosop sau uscatoare pentru maini, 

sapun lichid, cosuri pentru gunoi cu pedala şi substante dezodorizante 

o In curtea unităţilor de patiserie-cofetarie (acolo unde acestea exista) se vor amplasa şi 

amenaja toalete şi spălatoare racordate la o sursa de apa pentru personalul care nu are acces 

in unitatea de producţie (soferi, agenti de paza, distribuitori etc) 

l. platforme şi spaţii pentru depozitarea deşeurilor 

o Amplasarea acestora se va face la o distanta care sa asigure o separare stricta a zonei 

insalubre de zonele de lucru şi vor fi marcate corespunzător (“depozitare deşeuri”) 

o Se recomandă ca aceste platforme sa aibă pavimentul şi pereţii (acolo unde acestia exista) 

impremeabili, netezi şi lavabili şi sa fie dotate cu sursa de apa pentru igienizare şi sistem de 

canalizare. 

o Vor fi prevazute cu ustensile şi, eventual, instalaţii speciale de colectare compactare şi 

transport a deşeurilor. 

o Aceste zone vor fi igienizate şi dezinfectate zilnic, iar periodic, dezinsectizate şi deratizate. 

Echipamente tehnice. 

Utilaje, instalaţii şi ustensile 

o Planul de amplasare a utilajelor trebuie sa asigure distantele optime de operare (pentru 

efectuarea corecta, fără contaminari atat a operatiunilor tehnologice, cat şi a celor de 

curatare, igienizare, reparatii, întreţinere şi control), precum şi respectarea fluxurilor şi a 

traseelor. 

o Amplasarea utilajelor in flux se va face astfel încît sa nu permită intersectarea fazelor salubre 

cu cele insalubre, a materiilor prime cu semifabricatele sau cu produsele finite. 

o Utilajele, instalaţiile şi ustensilele care vin in contact cu materiile 

prime/semifabricatele/produsele finite cor fi confectionate din materiale care sa nu 

contamineze produsele alimentare, rezistente la acţiuni mecanice, termice şi chimice, uşor de 

curatat, cu suprafete netede, fără adancituri sau unghiuri greu accesibile, care sa devina 

focare de infectie prin depunerea de materiale organice in timpul procesarii. 
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o Partile şi mecanismele mobile lubrifiante care sunt amplasate deasupra zonelor de producţie 

vor fi carcasate, iar acolo unde acest lucru nu este posibil, acestea vor fi prevazute cu tavi 

sau jgheaburi de picurare. 

o Materialele recomandăte sunt otelul inoxidabil, lemnul de fag sau de carpen, lemnul şintetic, 

teflonul, materialele textile, substituenti ai cauciucului etc, avizate pentru uz alimentar 

o Lubrifiantii utilizati pentru întreţinere vor fi cei recomandăti in documentaţia tehnica a 

utilajelor. Pentru organele in miscare in contact cu produsele prelucrate se recomandă 

lubrifianti de uz alimentar. 

o Utilajele şi instalaţiile constituie o sursa potentiala de contaminare şi de aceea este necesar ca 

ele sa fie demontate, curatate, spălate şi dezinfectate, după caz, cu o periodicitate 

determinata de tipul şi natura produselor cu  care se lucreaza. Ustensilele şi partile utilajelor 

care vin in contact cu produse uşor alterabile (aluaturi fluide pe baza de ou, umpluturi pe 

baza de produse  lactate sau carne, frisca batuta etc.)se vor igieniza după fiecare utilizare. 

o La utilajele care prelucreaza aluaturi tari, prin infainare sau prin pudrare cu amidon (maşini 

de rulat, maşini de laminat, maşini de foietat etc.) se recomandă montarea de tavi de 

colectare a pulberilor, iar curatarea lor se face prin aspiratie sau periere. 

o Depozitarea şi păstrarea ustensilelor se face in sistem protejat, pe rafturi, rastele, dulapuri, 

cuiere etc.la o inaltime de min. 50 cm de la sol. 

o Ustensilele şi dispozitivele utilizate pentru turnarea aluaturilor in coji sau foi sau pentru 

finisare şi decorare vor fi confectionate din materiale care sa nu genereze contaminari 

produselor finite şi se vor igieniza după fiecare utilizare. 

o Tavile utilizate pentru coacerea produselor de patiserie-cofetarie vor fi din materiale care sa 

nu produca contaminari. Acestea se vor igieniza cu o frecventa determinata de gradul de 

murdarire. 

o Ustensilele utilizate (cazanele, ligheane, castroane, oale, plansete, tavi de lucru, tavi de 

coacere, cercuri de torturi, teluri, linguri, spatule, amestecatoare, crosete, scafe, rulouri 

reglabile de taiere, cutite, rulouri de décor, stante, merdenele, duiuri, sprituri, posuri etc.) se 

vor verifica periodic pentru a controla starea de uzura, şi se vor inlocui in cazul eventualelor 

degradari. 

o In cazul cuptoarelor ce folosesc pentru ardere combustibil solid, focarele acestora vor fi 

amplasate in afără spaţiilor de producţie, cu respectarea condiţiilor privind contaminarea 
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incrucisata. Alimentarea cu carburanti şi inlaturarea cenusei rezultate din ardere se vor face 

astfel încît aceste trasee sa nu intersecteze traseele materiilor prime, materialelor sau 

produselor finite 

o Alimentarea cu carburanti lichizi, acolo unde este cazul, va asigura principiul traseelor 

separate, care sa nu intersecteze pe cele ale materiilor prime semifabricatelor sau produselor 

finite. 
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Echipamente de masura şi control 

o Controlul proceselor trebuie sa se faca cu echipamente adecvate domeniului de masurare şi 

specificul produselor 

o Materialele din care sunt confectionate echipamentele de masura şi control in zona de 

contact cu produsele alimentare nu trebuie sa contamineze sau sa modifice caracteristicile 

calitative ale acestora (nu se vor utiliza aparate de masura din sticla sau cu mercur) 

o Verificarea şi etalonarea acestor echipamente se vor face periodic, in conformitate cu 

reglementarile in vigoare, conform unei proceduri specifice. Se vor inregistra verificarile şi 

etalonarile metrologice şi se vor pastra inregistrarile. 

o Întreţinerea şi igienizarea echipamentelor de masura şi control se vor face conform unor 

instructiuni specifice pentru a se asigura ca nu se vor produce contaminari prin utilizarea lor 

in procesul de fabricatie. 

o Se recomandă verificarea cu o frecventa mai mare a cantarelor de la dozarea aditivilor, 

pentru a se evita apariţia dereglarilor in functionare cu risc de supradozare a unor aditivi a 

caror utilizare este limitata prin reglementarile in vigoare. 

Controlul contaminarii microbiene incrucisate 

 Pentru a asigura controlul contaminarii microbiene incrucisate se recomandă: 

o Separarea prelucrarii preliminare a materiilor prime de celelalte etape ale fluxurilor de 

fabricatie, respectiv de semifabricate şi produse finite, de personal sau de evacuare a 

deşeurilor; 

o Separarea zonelor salubre de cele insalubre 

o Asigurarea unui circuit corect pentru ambalajele returnabile (primire – sortare – spălare – 

utilizare) 

o Efectuarea curăţeniei şi dezinfectiei respectandu-se constant regula: “dinspre zonele salubre 

spre cele insalubre” 

o Luarea măsurilor preventive care vor viza protecţia fata de patrunderea dăunătorilor, fata de 

agentii poluanti, de contaminarea umana, precum şi fata de depozitarea şi transportul 

gunoiului in şi din spaţiile de producţie. 

o Accesul personalului in zonele de procesare numai prin sistem filtru 

o Stabilirea unui flux pentru vizitatori 

Controlul contaminarilor fizico-chimice 
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o Măsurile preventive trebuie sa asigure reducerea sau eliminarea riscului de contaminare a 

alimentelor cu corpuri straine (sticla, metal, span, praf, pietre, obiecte personale – inele, 

cercei, agrafe, pixuri etc) sau cu substante chimice (urme de detergenţi, lubrifianti, substante 

de dezinfectie sau deratizare) 

o Elementele care vor fi tinute sub observatie sunt: 

 Caracteristicile calitative şi de siguranţa alimentelor ale materiilor prime şi 

ingredientelor 

 Starea şitelor de la cernatoare, a magnetilor, filtrelor de lichide şi de praf; 

 Starea de uzura a utilajelor şi ustensilelor 

 Comportamentul operatorilor; echipamentele de protecţie ale acestora; 

 Starea tehnica a suprafetelor de contact cu materii prime, cu semifabricate sau 

produse finite; 

 Starea peretilor, a pavimentelor, a plafoanelor şi a stalpilor de sustinere (prezenta 

exfolierelor de vopsea, de zugraveala sau de tencuiala, deteriorarea suprafetelor 

faiantate etc.) in apropierea zonelor de prelucrare aluat, preparare umpluturi, crème 

etc. 

 Calitatea şi starea tehnica a ambalajelor 

 Modul de aplicare a instructiunilor de igienizare, dezinfectie, deratizare 

 Modul de depozitare a substantelor chimice necesare igienizarii, dezinsectiei şi 

deratizarii, precum şi modul de acces la acestea şi modul de utilizare  

 Modul de lubrifiere a angrenajelor, precum şi tipul de lubrifiant utilizat 

 Modul de operare in cazul interventiilor de întreţinere sau a celor de reparatii la 

echipamente şi utilaje, precum şi modul in care se face curăţenia după aceste 

interventii 

 Modul de realizare a protecţiei contra dăunătorilor in spaţiile de lucru, precum şi 

modul de colectare a cadavrelor de rozatoare sau insecte rezultate in urma activităţii 

de deratizare şi dezinsectie 

Cerinţe privind intrarile de materii prime, materiale, ambalaje, piese de schimb, utilaje 

 Materiile prime, ingredientele şi ambalajele pot fi vectori de contaminare cu riscuri fizice, 

chimice sau biologice pentru spaţiile, procesele şi producele finite din sectorul de fabricatie a 

produselor. In acest sens este necesara o atentie deosebita la incheierea contractelor de achizitionare, 
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dar şi controlul la recepţia loturilor de produse, etapa extrem de importanta care permite verificarea 

caracteristicilor calitative şi de siguranţa alimentelor. 

o Incheierea contractelor pentru achizitionarea de materii prime, ingrediente, ambalaje, 

materiale, piese de schimb şi utilaje trebuie sa se faca numai pentru produse care au 

specificatii tehnice clare şi care corespund caracterşiticilor de calitate şi siguranţa 

alimentelor 

o Caracteristicile de siguranţa alimentelor pentru materiile prime de baza, ingrediente şi 

ambalaje vor fi precizate in “Specificatii tehnice” (anexele 3A şi 3B) intocmite la nivelul 

fiecarei unităţi, in conformitate cu cerinţele reglementarilor in vigoare şi aprobate de 

conducerea unităţii, astfel încît caracteristicile de calitate şi de siguranţa alimentului sa se 

incadreze in limite acceptabile. 

o Achizitionarea şi recepţia produselor se face numai in condiţiile respectarii cerinţelor din 

specificatiile tehnice şi a reglementarilor in vigoare pentru caracterşisticile de calitate şi 

siguranţa alimentelor. 

o Contractele cu furnizorii de materii prime, ingrediente şi ambalaje trebuie sa prevada 

garantarea respectarii reglementarilor in vigoare privind continutul maxim de reziduuri de 

pesticide, de micotoxine şi cel de metale grele, absenta contaminarii cu microorganisme 

patogene, precum şi alte specificatii de calitate suplimentare, respectiv umiditate maxima, 

continut de impuritati, condiţii de depozitare, etichetare, evantual şi metode/produse utilizate 

de producator pentru combaterea dăunătorilor. 

o O conditie esentiala care se poate mentiona in contracte este aceea ca livrarea oricaror 

materii prime sau ingrediente sa se faca la maxim o treime din termenul de valabilitate al 

acestora. Se recomandă ca recepţia sa se faca tinand cont de aceasta prevedere pentru a se 

evita utilizarea de materii prime sau ingrediente aproape de termenul de expirare, cu 

caracteristici calitative modificate pe timpul depozitarii 

o La receptie se va urmari ca toate loturile de produse sa fie insotite de buletine de analiza, 

declaratii de conformitate, certificate de calitate sau certificate de conformitate, completate şi 

semnate conform reglementarilor 

o La primirea loturilor de produse trebuie sa se faca o verificare vizuala a mijloacelor de 

transport, containerelor, cutiilor, recipientilor, paletilor, sacilor etc pentru identificarea 

prezentei sau urmelor de contaminanti (insecte in diferite stadii de dezvoltare, rozatoare, 
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urme de substante chimice neidentificate, agenti fizici de contaminare – paie, sarme, cioburi 

de sticla etc.) 

o Receptionarea de produse infestate, atacate de rozatoare sau contaminate cu corpuri, 

substante sau mirosuri straine nu va fi permisa 

o Recepţia calitativa a produselor trebuie sa se faca in conformitate cu instructiunile specifice 

de control pentru fiecare produs sau grupa de produse 

o La receptie se va acorda o atentie deosebita urmatoarelor grupe de materii prime: 

 Oua – se recomandă achizitionarea numai a celor din categoria A – oua proaspete, la 

max.10 zile de la data ouatului, cu coaja curata şi fără fisuri; 

 Fructe proaspete; 

 Legume proaspete; 

 Smanatana pentru frisca; 

 Carne tocata de vita, porc sau pui refrigerata; 

 Miere de albine; 

 Branzeturi; 

 Lapte praf; 

 Praf de oua etc 

o Pentru asigurarea trasabilitatii produselor şi pentru o buna urmarire a intrarilor de materii 

prime, ingrediente, materiale auxiliare, la receptie se vor face inregistrari care sa poata da 

informatii clare despre sursele şi calitatea materiilor prime receptionate. 

o Ingredientele (aditivi, coloranti, arome etc.) ce pot fi utilizate in procesele de obtinere a 

produselor de patiserie-cofetarie trebuie sa raspunda cerinţelor legale in vigoare, sa fie 

avizate sanitar şi sa fie utilizate sub un control foarte riguros in cantitati/concentratii care sa 

nu afecteze siguranţa alimentara a produsului finit. 

o La recepţia utilajelor şi a pieselor de schimb se vor verifica inscrierile din cartile tehnice sau 

din documentele insotitoare privind materialele din care sunt confectionate, marcajele şi alte 

elemente de identificare a destinatiei (dacă sunt specifice pentru uz alimentar) 

o Loturile de produse receptionate (materii prime, ingrediente, ambalaje piese de schimb etc) 

vor fi depozitate conform prescripţiilor de stocare ale producatorului şi vor fi marcate pana la 

utilizare cu elemente de identificare, iar introducerea lor in procesul de producţie se va face 

respectand principiul “primul intrat – primul ieşit” (FIFO) 
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o Asigurarea calitatii şi siguranţei alimentelor la produsele ce se achizitioneaza se poate face şi 

prin evaluari sau audituri la furnizori. 

Ambalarea 

 Procesul de ambalare a produselor de patiserie-cofetarie (atat cea individuala cat şi cea 

colectiva) trebuie sa se faca in condiţii igienice, cu ambalaje şi materiale de ambalare avizate pentru 

uz alimentar, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind materialele şi obiectele care vin in 

contact cu produsele alimentare. 

 Procesul de ambalare trebuie sa asigure urmatoarele condiţii: 

 Sa previna sau sa diminueze contaminarea produsului 

 Sa previna deteriorarea produsului 

 Sa permită o etichetare adecvata 

 Sa se utilizeze materiale şi gaze netoxice (in cazul ambalarii in atmosfera controlata/ 

modificata) 

 Sa utilizeze ambalaje refoloşibile (ex.navete de material plastic, tavi, platouri etc), acestea 

trebuie sa fie din materiale durabile, uşor de igienizat şi de dezinfectat. 

o Ambalarea individuala se va executa corect şi igienic, in spaţii separate, cu un microclimat 

corespunzător din punct de vedere al temperaturii, umiditatii şi al calitatii aerului. 

o Dacă pentru ambalare se utilizeaza maşini şi instalaţii speciale, acestea precum şi accesoriile 

lor, vor avea zonele de contact cu produsele de materiale necorozive, netede şi fără surse de 

contaminare cu agenti de ungere de la angrenajele utilajelor. 

o Materialele din care sunt confectionate ambalaje;e utilizate in acest domeniu trebuie sa 

indeplineasca nivelele de porozitate şi permeabilitate care sa asigure o buna pastrare a 

produselor, dar şi o buna aerişire necesara prevenirii aparitiei condensului şi mucegairii. 

o Chesele, hartia pergaminata, dantelele, folia de plastic, celofanul, formele de unica foloşinta 

(din aluminiu, hartie, polipropilena etc) vor fi din materiale acceptate pentru uz alimentar, se 

vor pastra in condiţii igienice pentru prevenirea murdaririi sau infestarii. 

o Etichetele utilizate la produsele de patiserie sau cofetarie nu trebuie sa vina in contact cu 

produsul. 

o Ambalajele de transport pentru produsele de patiserie-cofetarie trebuie sa fie utilizate strict 

in acest scop, cu marcaj de identificare. Curatarea, igienizarea şi uscarea acestora se va face 

după fiecare utilizare, in spaţii special amenajate, asigurandu-se un flux separat de circulatie. 
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o Rastelele (carucioarele) pentru depozitarea produselor de patiserie-cofetarie vor fi 

confectionate din materiale necorozive, necontaminate pentru produs, uşor de manipulat, cu 

partea superioara acoperita pentru prevenirea contaminarilor din mediul de depozitare, pana 

la livrare. Pentru protecţia produselor, se  recomandă acoperirea rastelelor cu huse de panza, 

material plastic perforat, hartie lavabila etc. 

 

Apa. 

Apa folosită in scop tehnologic şi pentru igienizare 

o Apa utilizata in procesele de fabricatie a produselor trebuie sa indeplineasca condiţiile de 

calitate impuse de legislatia in vigoare pentru apa potabila, respectiv sa fie sanogena şi 

curata, sa fie potabila, lipşita de microorganisme patogene, paraziti sau substante 

contaminante care, prin numar sau concentratie, pot constitui un pericol pentru sanatatea 

umana 

 

o Sursele de apa potabila pot fi: 

- reteaua de distributie apa potabila zonala; 

- apa din puturi proprii. 

o Apa tehnologica necesara in domeniul patiserie-cofetarie se utilizeaza pentru: 

 Dizolvarea sarii; 

 Reconstituirea laptelui; 

 Spălarea fructelor şi legumelor; 

 Framantarea aluaturilor; 

 Prepararea gelurilor 

 Prepararea şiropurilor 

 Prepararea unor umpluturi; 
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 \prepararea unor tipuri de crème 

 pulverizarea pe suprafata produselor după coacere 

o Instalatia de apa (inclusiv rezervorul tampon de apa, acolo unde acestea exista) şi conductele 

utilizate pentru transportul apei tehnologice trebuie sa fie din materiale care sa nu devina 

contaminante pentru apa, intretinute corespunzător şi igienizate periodic. 

o Conductele de apa potabila se vor marca diferit pentru apa rece şi apa calda pentru a fi 

identificate uşor. 

o Se va asigura monitorizarea calitatii apei şi, implicit, a igienizarii rezervoarelor de apa, a 

hidrofoarelor şi a conductelor de transport apa potabila. In cazul asigurarii apei de la reteaua 

zonala de distributie se poate solicita prin contract furnizarea peiodica a buletinelor de 

analiza. 

o După efectuarea lucrarilor de curatare şi igienizare a rezervoarelor de apa, ori de cate ori 

exista o suspiciune in privinta calitatii apei, se va face controlul calitatii apei, prin analize de 

laborator. 

o Sursele pentru apa necesara igienizarii spaţiilor, ambalajelor, ustensilelor şi utilajelor vor fi 

aceleaşi ca şi pentru apa tehnologica (apa potabila) 

o Pentru stingerea incendiilor şi pentru sistemele de racire/incalzire se poate utiliza apa 

nepotabila 

 

o In cazul utilizarii de apa nepotabila, conductele pentru transportul acesteia vor fi complet 

separate de cele de apa potabila şi se vor marca diferit de acestea. 

 

Gheata şi abur 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=apa%2Bpotabila&source=images&cd=&cad=rja&docid=sPtkxX9Z4BhKfM&tbnid=X2uaaoMoj1DIeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Finfoinsider.ro%2F2012%2F03%2F03%2Fecopolis-bucurestenii-au-apa-potabila-dar-nu-si-la-robinet-oferiti-un-pahar-de-apa-pentru-apa-nova%2F&ei=0VHQUdvqMoSrOsGQgYAD&psig=AFQjCNEsWDwM6WEjIjpdAWCvNAXDrZgq3g&ust=1372693317495918
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o Pentru prepararea ghetii necesare pe timp de vara se va utiliza numai apa potabila care sa 

indeplineasca toate condiţiile de calitate impuse de domeniul alimentar. 

o Manipularea ghetii preparate se va face in condiţii de igienă şi de protecţie impotriva 

contaminarilor 

o Aburul tehnologic necesar in procesele de dospire şi de coacere trebuie produs tot din apa 

potabila, intr-o instalatie care sa fie construita din materiale necontaminante, care sa permită 

curatarea şi igienizarea periodica. 

o Transportul aburului tehnologic se va face prin conducte din material netoxic şi necoroziv 

Asigurarea cu aer. 

o Aerul utilizat in unităţile de patiserie-cofetarie are rolul de a asigura: 

 Ventilarea spaţiilor de producţie; 

 Trabsportul pneumatic al fainii in cazul unităţilor care depoziteaza faina in şilozuri 

o Prizele de aer pentru egalizarea preşiunii din spaţiile de producţie vor fi protejate astfel încît 

sa nu permită accesul de aer din zone contaminate in mod accidental 

o Retelele de aspiratie şi transport pneumatic de la şilozurile de faina (acolo unde acestea 

exista) se vor confectiona din materiale care sa nu contamineze aerul şi, implicit, produsul 

transportat. Ele se vor mentine in permanenta stare de curăţenie pentru prevenirea 

depunerilor care pot deveni sursa de contaminare. Periodic, instalaţiile de aspiratie şi 

transport pneumatic trebuie verificate şi curatate. 

o Evacuarea aerului din spaţiile de depozitare sau de producţie, in oricare din etapele de 

proces, se va face in atmosfera numai după o filtrare prealabila pentru a preveni poluarea 

mediului 

Management şi supraveghere 

o Monitorizarea şi verificarea proceselor de pe tot fluxul tehnologic şi activităţilor de 

întreţinere şi curăţenie depind de natura acestora şi vor fi realizate de personal care sa aibă 

cunostinte suficiente despre igienă alimentelor şi despre principiile şi practicile utilizate 

pentru a tine sub control riscurile, sa poata decide şi sa asigure măsuri preventive şi măsuri 

corective. 

o Monitorizarea şi verificarea trebuie sa fie adecvate procesele tehnologice care au loc, iar 

controlul organoleptic este prioritar şi eficient dar trebuie completat periodic prin testari şi 

analize de laborator.  
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o In scopul determinarii de micotoxine, microorganisme patogene, reziduuri de pesticide, de 

metale grele sau radioactive, o verificare şigura se realizeaza numai prin analize de laborator, 

pe esantioane prelevăte din materiile prime şi ingredientele receptionate, din produsele finite, 

precum şi de pe suprafetele de lucru, la intervale de timp care sa asigure tinerea sub control a 

siguranţei produselor de patiserie-cofetarie. 

o Supravegherea constanta a contaminarii potentiale da informatii şigure despre probabilitatea 

aparitiei unui pericol. 

Documente şi inregistrari 

o Inregistrarea parametrilor proceselor de producţie şi de distributie confera credibilitate şi 

dovedeste functionarea efectiva a sistemului de control pentru siguranţa alimentelor şi 

tinerea sub control a pericolelor 

o Inregistrarile se pot face pe fise de monitorizare in punctele cheie ale proceselor, cu 

nominalizarea tuturor elementelor care neceşita a fi tinute sub control in fiecare punct, cu 

prioritate a parametrilor ce pot oferi informatii despre şi pentru siguranţa produselor 

o Păstrarea inregistrarilor se va face pe o perioada care va fi stabilita in funcţie de parametrii 

monitorizati şi de termenil de valabilitate al produselor (in cazul in care nu exista 

reglementari legale in acest sens) 

o Păstrarea inregistrarilor este o etapa importanta a sistemului de trasabilitate. 

 

Procedura de retragere de pe piata 

o Unitatea de producţie trebuie sa stabilesca o procedura de retragere a produselor de pe piata 

in situatii de urgenta in care ar putea fi afectata grav sanatatea consumatorilor, prin 

contaminari fizice, chimice şi biologice extrem de periculoase care sunt semnalate prin 

reclamatii, controale oficiale, imbolnaviri ale unor colectivitati sau intoxicari grave, generate 

de consumul produselor de patiserie sau de cofetarie. 

o Procedura trebuie sa stabileasca: 

 Modul de actiune rapid pentru blocarea şi retragerea de la comercializare a 

produsului (identificarea şi retragerea produsului de la toti clinetii care au primit 

produs din lotul suspectat) 

 Oprirea livrarilor produselor din acelaşi lot existente in stoc la producator; 
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 Izolarea produselor neconforme retrase, inclusiv a celor din stocurile producatorului 

in spaţii special destinate pentru aceasta situatie şi marcarea cu etichete sau fise de lot 

inscriptionate cu “produs neconform” şi eventual, cu culori de avertizare (stridente), 

diferite de cele ale etichetelor pentru produse corspunzatoare. 

 Modul de informare a consumatorilor prin orice mijloace, inclusiv prin media, şi de 

informare a autoritatilor, dacă este cazul 

 Modul de analiza a cauzelor şi a gravitatii pentru sanatatea publică a pericolului 

semnalat; 

 Evaluarea consecintelor; 

 Destinatia produsului retras: distrugere, reprocesare, dirijare pentru alt domeniu de 

consum, altul decat cel uman, in funcţie de tipul contaminarii pe care o prezinta; 

 Initierea de acţiuni corective pentru a se evita repetarea neconformităţii 

o Este indicat sa se realizeze periodic (cel puţin o data pe an) o şimulare de retragere de pe 

piata pentru instruirea operatorilor asupra modului de actiune in vederea asigurarii 

operativitatii şi eficientei in cazul interventiilor in situatii reale. 

Mentenanta şi igienizare 

Managementul igienei produselor de patiserie-cofetarie impune măsuri adecvate de 

întreţinere şi sanitatie pentru constructii şi echipamente care sa le mentina in stare 

corespunzătoare pentru desfăşurarea corecta a operatiunilor, prevenirea contaminarii fizice, 

chimice şi biologice a alimentelor 

 

Procedura şi metode de mentenanta 

o Ansamblul de utilaje şi instalaţii trebuie cuprins intr-un plan de întreţinere preventiva. 

o Toate activităţile de mentenanta (întreţinere şi reparatii) se vor inregistra in fise de întreţinere 

şi reparatii completate la zi. 

o Natura şi frecventa operatiilor de mentenanta planificate se vor adapta la pericolele asociate 

pe care le pot genera alimentele. 

o Toate interventiile care se fac asupra utilajelor şi instalaţiilor se vor aduce la cunostinta 

persoanelor responsabile din cadrul proceselor de producţie respective şi se va delimita clar 

perimetrul de actiune cu panouri. 
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o Utilajele folosite in etapele evaluate ca Puncte Critice de Control vor neceşita reparatii 

prioritare, şi piesele de schimb necesare se vor conşidera strategice (se va asigura un stoc 

permanent de piese pentru a nu se intrerupe procesul tehnologic in aceste puncte, precum şi 

aparatura de masura şi control de rezerva) 

o De asemenea, se va asigura o rezerva permanenta pentru ustensilele utilizate in etapele de 

proces cheie. Ex. Şite pentru cernere, filtre, teluri, posuri, duiuri etc. 

o In cazul opririi accidentale a unui proces de producţie este necesar sa se identifice 

contaminarea potentiala şi sa se izoleze lotul, sa se certifice eventualele contaminari fizice 

prin verificari şi analize de laborator (după caz) şi sa se stabileasca modalitatile de actiune 

prin instructiuni de lucru. 

o Operatiunile de mentenanta nu trebuie sa devina sursa de contaminare a circuitului 

tehnologic sau a produselor prin introducerea de corpuri straine sau prin poluare chimica 

(lubrifianti, produse de curăţenie etc.)sau contaminare microbiologica de la personalul de 

întreţinere sau de la sculele folosite de acesta. 

o Lubrifiantii pentru gresarea angrenajelor care vin in contact direct cu alimentele trebuie sa 

fie de uz alimentar. Ei se vor depozita separat de lubrifiantii claşici şi vor avea marcaje de 

identificare corespunzătoare (de ex.culori diferite) 

o Echipamentele neutilizate trebuie sa fie tinute curate, in afără zonelor de producţie, acoperite 

şi controlate periodic pentru a preveni formarea unor cuiburi de daunatori 

o Echipamentele utilizate ocazional trebuie sa fie igienizate după utilizare, acoperite şi 

controlate cu o frecventa care sa nu permită transformarea lor in focare de contaminare. 

 

Procedura şi metode de curăţenie şi dezinfectie 

o Curăţenia trebuie sa se execute conform unui plan in care se vor  preciza locatiile, practicile 

şi succeşiunea activităţilor specifice, frecventa de realizare, precum şi responsabilitatea 

pentru executie. 

o Se va numi o persoana responsabila cu activităţile de curatare, igienizare şi combatere a 

dăunătorilor care sa supravegheze prin verificari efectuarea acestora, sa monitorizeze 

eficacitatea lor, sa analizeze rezultatele obtinute şi sa asigure demersurile pentru colaborarile 

cu terta parte pentru executarea acestor operatiuni. 

o Ciclul de curăţenie şi dezinfectie va cuprinde urmatoarele faze: 
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 Indepartarea resturilor grosiere prin maturare 

 Spălarea cu substante de spălare (detergenţi) dizolvate in apa calda. 

 Clatirea cu apa in cantitate suficienta 

 Dezinfectare cu solutii in concentratie stabilita in funcţie de tip şi durata de contact 

 Clatire cu apa calda 

 Uscare 

o Elementele constructiei (pardoseli, pereti, tavane, luminatoare, uşi, ferestre, guri de ventilare, 

radiatoare, parti fixe ale instalaţiilor şi tot ceea ce exista in spaţiile in care se desfăşoară 

activităţi de producţie) trebuie sa fie curatate periodic şi dezinfectate, acolo unde este cazul 

o In spaţiile in care exista un risc mare de contaminare microbiana şi/sau chimica (platforme 

de depozitare şi cai de evacuare deşeuri, grupuri sanitare etc.), operatiunile de curăţenie şi 

dezinfectie trebuie sa se faca in regim special. 

o Operatiunile de curăţenie pentru spaţiile in care exista un risc mare de contaminare 

microbiana şi/sau chimica (anexe social-sanitare, platforme de deşeuri etc.) vor fi efectuate 

de catre personal angajat special pentru aceste operatiuni (nu de persoane angajate direct in 

procesul de producţie) 

o Utilajele şi ustensilele implicate in desfăşurarea procesului tehnologic se vor igieniza de 

operatorii care le exploreaza sau de o persoana anume desemnata. Verificarea igienei pentru 

acestea se face zilnic, iar concluziile se inregistreaza in fise din care sa rezulte eficienta 

igienizarii  

o Frecventa operatiunilor de curăţenie depinde de riscul de contaminare pe care il prezinta 

spaţiile, echipamentele, ustensilele, suprafetele etc., de metoda de curăţenie care se impune 

şi de rezultatele obtinute la testele de verificare a eficientei igienizarii. Acesta se stabileste de 

fiecare unitate prin programul de igienizare propriu. 

o Operatiunile de curăţenie se incep intotdeauna dinspre locurile mai curate catre cele mai 

murdare, dinspre tavan spre podea, dinspre incaperile de lucru catre anexele sanitare. 

o Ustensilele de curăţenie pot fi: 

 Aspiratoare 

 Perii 

 Mopuri 
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 Se recomandă utilizarea marcajelor de culori diferite in funcţie de zonele pentru care acestea 

se folosesc 

o Metodele de curăţenie recomandăte sunt: 

 Aspirarea; 

 Maturarea umeda 

 Stergerea umeda 

 Spălarea cu solutii de detergenţi, urmata de dezinfectie şi de clatire; 

 Zugravirea; 

 Vopşirea 

o Furtunele aspiratoarelor de praf vor fi prevazute cu dispozitive care sa permită modificarea 

formei, astfel încît depunerile sa fie absorbite eficient. 

o Organizarea locurilor de munca se va face astfel încît sa se evite acumularea de materiale 

care sa favorizeze prafuirea, infestarea etc.sau sa ingreuneze efectuarea operatiilor de 

curăţenie 

o Spălarea spaţiilor, utilajelor, ustensilelor etc.utilizate in procesul de fabricatie a produselor 

de patiseri-cofetarie se poate face utilizand substante de spălare: 

 Substante alcaline: - soda caustica, soda calcinata, polifosfati etc. 

 Substante acide; - solutii slab acide de acid clorhidric sau azotic; 

 Substante tenşioactive: - detergenţi (anionici, cationici, amfiionici, neionici) in concentratie 

de 2-10% 

o Dezinfecţia se poate face prin: 

 Metode fizice – spălare cu apa fierbinte, la 83 C; fierbere, ultraviolete etc. 

 Metode chimice – cu substante dezinfectante: clorul şi compuşii lui (cloramine, 

hipoclorit de sodiu, clorura de var) sau dezinfectanti tenşioactivi (cationici, anionici) 

o Substante chimice utilizate pentru spălare şi dezinfectare trebuie sa fie avizate pentru 

industria alimentara şi vor indeplini urmatoarele caracteristici: 

ATENTIE! Utilizarea de prosoape si lavete textile trebuie evitata! 
Pentru efectuarea curateniei, in fiecare unitate trebuie sa existe minim trei seturi 
de ustensile. Un set trebuie utilizat numai pentru efectuarea  curateniei la vestiare, 
dusuri si holuri, altul numai pentru efectuarea curateniei la WC-uri si celalalt 
pentru igienizarea sectiilor de fabricatie. 
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 Sa nu fie toxice şi periculoase la manipulare; 

 Sa nu fie corozive; 

 Sa se poata indeparta uşor prin clatire 

 Sa aibă o capacitate mare de patrundere 

 Sa emulşioneze eficient graşimile 

o Substantele chimice de spălare şi dezinfectare trebuie sa fie manipulate cu precautie 

o Substantele de spălare şi de dezinfectare utilizate trebuie dozate corect, cu ustensile de 

masurare, pentru a nu deveni surse de contaminare chimica pentru produsele alimentare 

o Pentru evitarea riscului de contaminare chimica sau microbiologica, substante chimice şi 

ustensilele de curatare vor fi depozitate protejat, intr-un spaţiu special amenajat. Pentru 

uscarea ustensilelor, acest spaţiu trebuie prevazut cu posibilitati de aerişire. 

o Clatirea după spălarea şi după dezinfectie se va face cu apa potabila in cantitate suficienta 

pentru indepartarea completa a substantelor chimice utilizate pentru aceste operatii 

o Temperatura apei utilizate la igienizare va fi de: 

 35-40 C pentru apa de spălare; 

 60-65 C pentru apa de clatire 

o se recomandă clatirea cu apa calda pentru a se face apoi o uscare rapida, fără stergere 

o Controlul eficientei igienizarii se face prin: 

 Teste microbiologice prin metode claşice sau rapide (numar total de germeni, 

stafilococi patogeni, Escherichia coli, Proteus) 

 Teste chimice (pentru determinarea eventualelor urme de detergenţi sau substante de 

dezinfectare, prin masurarea pH-ului) 

o Monitorizarea operatiunilor de igienizare se inregistreaza in fise prin care sa se poata urmari 

atat substantele utilizate şi concentratia acestora, cat şi frecventa de realizare a operatiunilor 

de igienizare şi eficienta acestora. Un model de fisa de inregistrare se prezinta in anexa 21. 

o Se va acorda o atentie deosebita zonelor greu accesibile sau inaccesibile pentru care se va 

stabili un plan de curăţenie special care va avea in vedere faptul ca sunt necesare operatiuni 

de demontare de instalaţii şi/sau de utilaje care se vor executa periodic. 

o Dezinfecţia spaţiilor de producţie şi de depozitare trebuie efectuata numai după finalizarea 

curăţeniei generale şi include şi dezinfecţia şifoanelor de pardoseala. 
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o Şilozile de faina vor fi curatate, dezinfectate şi deratizate de societati specializate şi abilitate 

pentru aceste acţiuni 

o Igienizarea anexelor social-sanitare şi a platformelor de colectare a deşeurilor se realizeaza 

zilnic şi ori de cate ori este nevoie prin operatiile de: 

- curatare 

- spălare cu detergenţi 

- clatire 

- dezinfectare 

o conducerea unităţii de patiseri-cofetarie este responsabilapentru toate acţiunile de curăţenie 

efectuate cu terta parte din punct de vedere al metodelor şi al eficiente. 

Procedura pentru combaterea dăunătorilor 

 Daunatorii reprezinta un pericol potenatial major pentru contaminarea produselor. 

Prevenirea accesului şi proliferarii dăunătorilor 

o Impiedicarea patrunderii dăunătorilor in cladiri, depozite şi subsoluri prin: 

 Blocarea posibilelor locuri de acces (goluri şi fisuri in elementele de constructie, 

fisuri de pe langa instalaţiile de apa şi canalizare etc.) 

 Montarea de şite etanse la şifoanele de pardoseala şi canalizare 

 Indepartarea vegetatiei agatatoare in vecinatatea spaţiilor de lucru; 

 Protejarea cu şite sau alte sisteme a uşilor şi ferestrelor şi a gurilor de ventilare 

o Eliminarea posibilitatilor de hranire şi proliferare a dăunătorilor prin: 

 Păstrarea materiilor prime, ingredientelor, ambalajelor şi produselor finite numai in spaţii 

protejate impotriva accesului dăunătorilor; 

 Păstrarea permanenta a spaţiilor de producţie şi a depozitelor in stare de curăţenie 

 Depozitarea deşeurilor numai in recipiente bine inchise 

 Evacuarea zilnica a deşeurilor din spaţiul de producţie 

 Mentinerea starii tehnice a platformelor de depozitare a deşeurilor 

 Evitarea stagnarii apei pe pardoseli sau pe traseele exterioare 

 Controlul imprastierii pulberilor de faina, lapte praf, cacao sau de praf in spaţiile de 

producţie; 
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 Indepartarea din spaţiile de producţie şi depozitare a oricaror materiale care pot constitui 

adapost pentru rozatoare sau pot atrage prin natura lor diverşi daunatori (muste, furnici, 

gandaci etc.) 

o Igienizarea vecinatatilor pentru distrugerea cuiburilor de daunatori 

o Se va exclude prezenta animalelor in sectiile de producţie şi din imediata apropiere a 

acestora. 

Monitorizare şi detectie 

o Controlul şi prevenirea aparitiei dăunătorilor se face periodic, avand in atentie urmatoarele 

elemente: 

 Urmarirea aparitiei infestarii 

 Stabilirea şi urmarirea traseelor rozatoarelor şi/sau ale altor daunatori 

 Intocmirea şi afisarea planurilor de amplasare a momelilor şi capcanelor pentru 

rozatoare/insecte 

 Controlul zilnic al capcanelor amplsate pe traseele de circulatie a 

rozatoarelor/insectelor 

 Prezenta insectelor 

 Prezenta pasarilor 

 Inspectia igienei 

Eradicare 

o In unităţile de patiserie-cofetarie, eradicarea dăunătorilor se face prin metode fizice sau prin 

tratamente cu agenti chimici, omologati şi avizaţi (insecticide/raticide de ingestie, de contact 

sau de respiratie aplicate ca atare sau pe substante auxiliare ca baza pentru momeli) in cadrul 

unor programe de combatere a dăunătorilor 

o Metodele aplicate trebuie sa fie ritmice, eficiente şi evaluate prin inspectii periodice 

o Dezinsectia spaţiilor de producţie şi de depozitare poate fi efectuata prin: 

 Pulverizare cu insecticide 

 Gazare cu gaze toxice sau substante volatile (acolo unde este cazul) 

 Atragerea şi distrugerea insectelor cu aparate electronice cu lumina ultravioleta. 

o Combaterea rozatoarelor se poate face utilizand diferite metode, cum ar fi: 
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 Metode mecanice – capcane şi/sau curse amplasate pe baza unei harti bine 

determinate (periodic, aceste capcane trebuie verificate, iar rozatoarele prinse trebuie 

eliminate) 

 Metode chimice – utilizarea de rodenticide (raticide – sub forma de momeli 

amplasate pe caile de circulatie a rozatoarelor sau prin prafuire in galeriile acestora); 

aceste momeli sunt utilizate numai in spaţiile exterioare cladirilor; 

 Metode fizice – folosirea unor dispozitive cu unde electromagnetice şi/sau 

ultrasunete. 

o Eradicarea dăunătorilor se va face in baza unui program de dezinsectie, deratizare, cu 

societati specializate, care au personal autorizat sa utilizeze substante chimice specifice 

o In cazul in care substantele utilizate se depoziteaza in cadrul unităţii de producţie, acestea se 

tin intr-un spaţiu special destinat, sub cheie pentru a se evita riscul de conatminare a 

materiilor prime sau a produselor finite. 

o Programul de combatere a dăunătorilor va viza ansamblul unităţii de patiserie sau cofetarie 

(zonele de fabricatie şi depozitare şi vecinatatile). 

o Persoana din unitatea de producţie, responsabila de realizarea acestor operatiuni trebuie sa 

inspecteze spaţiile interioare şi exterioare şi, in funcţie de rezultatele constatate, sa solicite 

efectuarea  unor operatii suplimentare programului stabilit 

 

Procedura pentru gestionarea deşeurilor 

Deşeuri tehnologice 

o Totalitatea deşeurilor provenite din manipularea şi utilizarea materiilor prime şi a 

ingredientelor in procesele de fabricatie, precum şi cele provenite din manipularea 

semifabricatelor sau deşeuri tehnologice: 

 Pulberile de faina, lapte praf, cacao, amelioratori, premixuri etc.provenite de la 

maturarea sectiilor de producţie sau a depozitelor, respectiv a şilozurilor de 

depozitare; 

 Aluaturi neigienice provenite din bucati de aluat cazute pe jos, murdarite in timpul 

interventiilor mecanice efectuate la utilaje pentru reglare sau pentru reparare 

 Cojile de ou provenite de la spargerea oualor; 
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 Cojile de legume/fructe rezultate in urma curatirii acestora pentru realizarea 

umpluturilor 

 Resturile de produse intermediare (geluri, glazuri de fondant, ciocolata etc.) care s-au 

scurs pe partile exterioare ale utilajelor/dispozitivelor de dozare sau de glazurare sau 

au fost recuperate de pe blaturile de finisare/glazurare; 

 Resturile de aluaturi coapte de pe tavile de coacere; 

 Marginile de prajituri rezultate la divizarea şi finisarea blaturilor, placintelor, 

prajiturilor etc 

o Aceste deşeuri vor fi colectate, depozitate şi dirijate separat pentru valorificare sau 

distrugere, in funcţie de gradul şi de tipul de contaminare 

o Cojile de ou se vor colecta in saci de menaj bine inchişi şi se vor evacua din spaţiul de 

producţie imediat după terminarea operatiei de spargere a oualor 

o Marginile de prajituri şi resturile de produse intermediare de pe hartiile utilizate la fabricarea 

ruladelor, la glazurarea prajiturilor, miniprajiturilor şi fursecurilor se vor recupera igienic şi 

se vor utiliza numai conform unor instructiuni specifice. 

o Produsele de patiserie sau de cofetarie sau produsele intermediare (semifabricate) rezultate 

ca necorespunzătoare din procesul de fabricatie se vor dirija, după o atenta şi responsabila 

triere, fie pentru reutilizare conform unor instructiuni specifice la fabricarea ponci-ului, fie 

ca deseu furajer, fie car deseu nerecuperabil. Aceste deşeuri se vor depozita in recipienti cu 

capac, marcati cu elemente de identificare diferite şi se vor depozita pana la utilizare in 

condiţii corespunzătoare de temperatura. 

o Toate deşeurile provenite din procesele de fabricatie se vor colecta in recipienti captuşiti cu 

saci de polietilena, inchişi  cu capac şi cu actionare la pedala. Evacuarea acestor deşeuri din 

spaţiul de producţie la platformele de depozitare a gunoiului se face ori de cate ori este 

nevoie. Ele nu vor stationa in spaţiul de producţie mai mult de cateva ore pentru ca sunt, de 

cele mai multe ori, alterabile. 

Deşeuri menajere 

o Gunoiul rezultat din maturarea spaţiilor de lucru şi a anexelor social-sanitare, hartiile de 

coacere, hartiile de la glazurare – finisare (cartoane şi dantele, foliile şi pungile de plastic se 

colecteaza in recipienti speciali cu capac captuşiti cu saci de material plastic, care se 
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transporta pe platformele de depozitare a gunoiului (boxe, ghene, containere, pubele, 

tomberoane) 

o Evacuarea deşeurilor se va face pe trasee care nu se vor intersecta cu cele salubre (materii 

prime, produse finite) 

o Evacuarea deşeurilor din unitatea de producţie se va face cu o periodicitate care sa evite 

alterarea şi degradarea deşeurilor rezultate din procesele de producţie, cu societatile 

specializate. 

Programe de mentenanta şi igienizare 

o Fiecare unitate de producţie trebuie sa işi intocmeasca program de întreţinere şi reparatii, 

igienizare, combatere a dăunătorilor, gestionare a deşeurilor care sa contina elemente 

privind: 

 Obiectul sau campul de actiune; 

 Locul de desfasurare a acţiunii 

 Frecventa de realizare 

 Responsabilitatea de excutie şi de verificare 

 Responsabilul de program 

 Modalitatea de monitorizare 

Monitorizarea eficientei acţiunilor de mentenanta şi igienizare 

o Pentru a evalua eficienta programelor de mentenanta şi igienizare, acestea vor fi 

monitorizate prin: 

 

 Verificari periodice 

 Inspectii facute inaintea inceperii operatiunilor di după efectuarea acestora sau de cate ori 

este necesar 

 Teste de sanitatie pentru mediu şi suprafetele de contact 

 Analize şi determinari de laborator a incarcaturii microbiene şi a naturii acesteia 

o Sistemul de monitorizare va fi revizuit şi adaptat astfel încît sa reflecte schimbarile produse 

pe fluxurile tehnologice. 

 

IGIENĂ PERSONALULUI 
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Starea de sanatate a personalului 

o Persoana care lucreaza inunităţile de patiserie sau cofetarie constituie o sursa de contaminare 

a produselor finite şi, de aceea, acestea se angajeaza doar cu conditia atestarii starii de 

sanatate prin control medical şi analize de laborator, inscrise in carnetul de sanatate 

o Personalul care activeaza in sectiile de producţie cu contract direct sau indirect cu materiile 

prime, semifabricate sau produse finite trebuie sa efectueze periodic (trimestrial, semestrial 

sau annual, după caz) controlul medical privind starea de sanatate. 

o Zilnic, la inceperea programului de lucru, sefii de sectie sau maistrii verifica starea de 

sanatate a personalului prin control vizual şi intrebari referitoare la posibilile afectiune 

potential periculoase pentru contaminarea produselor alimentare. La acesta verificare se vor 

urmari: 

 Semnele de boala (infectii ale pielii, plagi, absece, panaritii, dureri abdominale, senzatii 

de voma, stare febrila, tuse, dureri in gat, scurgeri din urechi etc.) 

 Semnele de oboseala fizica avansata; 

 Prezenta starii de ebrietate 

 Starea de curăţenie a mainilor şi unghiilor 

 

o Angajatii bolnavi sau suspecti de imbolnavire, purtatori de agenti patogeni sau care prezinta 

plagi infectate, infectii cutanate, eczeme sau boli diareice acute nu vor avea acces in spaţiile 

de producţie ale unităţii de patiserie sau de cofetarie şi vor fi trimişi la medic. Personalul va 

fi reprimit la lucru numai cu avizul medicului. 
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o Concluziile acestei verificari şi acţiunile corective dispuse se vor inregistra in fise de 

monitorizare specifice  

o Personalul lucrator va fi instruit şi obligat sa aduca la cunostinta sefului ierarhic orice 

afectiune digestiva, cutanata, respiratorie sau de alta natura care ar putea favoriza 

contaminarea produselor in timpul fabricatiei, iar in caz contrar, poarta raspunderea 

nedeclararii şimptomelor. 

o Orice persoana care are o taietura sau o rana va inceta lucrul, va izola rana cu pansamente 

sterile şi apoi va aplica un sistem de protecţie (impermebil, bine fixat, vizibil – eventual 

puternic colorat) care trebuie permanent tinut sub observatie, pentru a nu se pierde in timpul 

activităţii de producţie. 

Igienă corporala 

o Accesul persoanelor in procesul de producţie se face prin vestiare in sistem filtru, dotate cu 

dusuri şi spaţii separate pentru haine de strada şi pentru echipamente de protecţie. 

o Igienă corporala va fi asigurata prin efectuarea de dusuri generale la inceputul şi la sfarşitul 

fiecarui schimb, spălarea periodica a parului, spălarea şi dezinfectarea mainilor ori de cate 

ori este nevoie, întreţinerea curăţeniei unghiilor şi purtarea echipamentului de protecţie 

complet, in stare perfecta de curăţenie, pe toata durata lucrului. 

o Este obligatorie spălarea mainilor la intrarea in spaţiile de producţie, după utilizarea toaletei 

sau după orice activitate care prezinta pericol de contaminare a produselor (demontare utilaje 

sau dispozitive tehnice, lubrifiere, reparatii şi întreţinere, combatere daunatori etc.) 

Comportamentul personalului 

o In timpul proceselor de fabricatie personalul care vine in contact cu produsele (materii 

prime, semifabricate şi produse finite) nu va purta bijuterii, ceasuri agrafe etc.) 

o Nu se admite accesul personalului in sectiile de fabricatie cu obiecte personale (sacose, 

genti, ziare, borcane cu mancare, sticle cu apa minerala etc) 

o Tot personalul care participa la activitatea de producţie va purta echipament de protecţie 

complet (inclusiv sorturi din material textil sau panza cauciucata) şi curat, inclusiv 

incaltaminte şi piese pentru acoperirea completa a parului iar pentru zonele de contact cu 

umezeala, va avea piese din material impermeabil. 

o Se recomandă ca sorturile sa se schimbe ori de cate ori ajung intr-o stare avansata de 

murdarire. 
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o In spaţiile de producţie nu se admite sa se consume bauturi alcoolice, sa se fumeze, sa se 

manance sau sa se mestece guma. Se recomandă amenajarea unor spaţii speciale pentru 

servit masa şi pentru fumat. 

o Pe tot parcursul desfasurarii activităţii de producţie, personalul trebuie sa adopte un 

comportament adecvat prevenirii contaminarii produselor prin stranut, tuse, spălare incorecta 

sau superficiala a mainilor după folosirea toaletei. 

o La executarea operatiunilor de finisare a produselor de cofetarie şi la ambalare se recomandă 

ca operatorii sa poarte masti de protecţie 

o Orice angajat care lucreaza in contact direct cu produsele trebuie sa raporteze sefului ierarhic 

superior orice fel de rani la maini, la brate ori la fata sau orice stare de boala, dacă este 

contagioasa. 

o In timpul derularii programului de lucru, după orice ieşire din incinta spaţiilor de producţie 

intrarea se va face prin filtru sanitar 

o Pentru operatiunile care se efectueaza manual, se recomandă utilizarea manuşilor de unica 

foloşinta (acolo unde este posibil din punct de vedere al manoperei ce urmeaza a se efectua), 

iar in cazul operatiilor la cere se impune utilizarea manuşilor de protecţie, se va proceda la 

spălarea şi dezinfectarea acestora inainte de utilizare. 

o Manuşile de protecţie termica se vor inlocui in cazul acumularii de murdarie de pe tavi. 

o Nu se vor purta manuşi rupte sau gaurite 

o Pentru orice intrerupere a activităţii pentru rezolvarea unor nevoi personale, manuşile se vor 

scoate şi se vor pastra in condiţii igienice pana la reutilizare (agatare sau in dulapuri) 

o In incinta spaţiilor de producţie nu se vor foloşi obiecte sau ustensile de sticla (pahare, cani, 

brocane etc.) 

o In apropierea chiuvetei se va amenaja un dulap/rastel pentru pahare de unica foloşinta sau 

cani din material plastic pentru consumul apei de catre personal 

o Fiecare angajat operator trebuie sa fie constient şi bine informat de regulile care trebuiesc 

respectate pe timpul activităţii de producţie şi sa actioneze in acord cu ele. El trebuie sa fie 

constient de faptul ca un standard inalt de igienă personala este o buna protecţie fata de orice 

fel de contaminare a alimentelor 

o Nu se vor pastra resturi de ciocolata, cascaval, graşimi etc. In zonele de lucru, in sertare, 

dulapuri sau sub mesele de lucru 
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o Orice operator are datoria de a informa şi corecta in acest spirit pe colegii sai, de a informa 

sefii ierarhici in legatura cu orice actiune iresponsabila, contrara regulilor stabilite şi cu 

evantualele contaminari pe care le-a constatat pentru a se putea lua măsurile corective in 

timp util. 

Echipament de protecţie 

o Asigurarea echipamentului de protecţie sanitara de catre angajator se va face conform 

cerinţelor specifice pentru fiecare activitate (inclusiv pentru sectorul de livrare şi transport) şi 

in culori diferite, funcţie de zona de lucru, pentru a putea tine sub control traficul 

personalului. 

o Purtarea echipamentului de protecţie este obligatoriu pe toata durata desfasurarii activităţii. 

o Echipamentul de protecţie va raspunde cerinţelor legale de protecţie sanitara adica sa fie 

confectionat astfel încît sa nu generaze contaminari fizice (sa aibă sisteme de prindere şigure 

– fără nasturi sau butoni metalici, sa aibă buzunare pe interior etc.) şi trebuie sa includa şi 

piese pentru acoperirea copleta a parului şi sorturi care sa protejeze echiapmentul şi sa poata 

fi inlocuite atincu cand se murdaresc (chiar şi de mai multe ori pe zi). Se recomandă 

incaltamintea cu talpa antiderapanta, iar pentru zonele de contact cu umezeala, piese din 

mateial impermeabil. 

o In toate etapele de preparare a produselor de patiserie şi cofetarie echipamentul trebuie sa fie 

intotdeauna complet, curat şi nedegradat (schimbat zilnic şi ori de cate ori se impune pe 

timpul schimbului, dacă se murdareste intr-un grad avansat) 

o Acest lucru se verifica la inceputul fiecarui schimb (eventual o data cu verificarea starii de 

sanatate a personalului), de catre sefii de sectie sau maistri 

o Spălarea şi dezinfectarea echipamentului de protecţie se face conform instructiunilor 

specifice. Se recomandă ca aceasta actiune sa se faca in mod centralizat la nivelul unităţii de 

producţie sau prin firme specializate de prestari servicii. 

o Păstrarea echipamentului de protecţie care nu se utilizeaza se face in spaţii special 

amenajate, separat de alte materiale auxiliare şi administrative, curat şi protejat de 

contaminari. 

o Echipamentul de protecţie se va purta numai in timpul desfasurarii operatiilor tehnologice şi 

numai in incinta spaţiilor tehnologice 
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Vizitatorii – reguli de conduita 

o Orice persoana din afără unităţii (vizitator sau persoane implicate in relatii comerciale, 

demonstrative sau tehnice) care intra in spaţiile de producţie trebuie sa se supuna regulilor de 

comportament şi igienă stabilite de unitate pentru acestia – reguli care vor tine cont de gradul 

de risc pe care prezenta lor ii implica 

o Fiecare unitate va avea o procedura pentru vizitatori prin care se vor stabili traseele acestora, 

persoanele insotitoarei responsabilitatile acestora privind respectarea normelor de igienă, 

echipamentul pe care il va pune la dispozitia vizitatorilor etc. 

o Se recomandă ca traseul vizitatorilor s nu includa spaţiile senşibile, cum ar fi zonele de 

preparare crème, umpluturi, frisca sau spaţiile de finisare prajituri. 

 

Igienă transporturilor 

Transportul intern. 

o Transportul intern al materiilor prime, al materialelor auxiliare, şi al produselor finite va fi 

efectuat cu mijloace de transport alese in funcţie de specificul unităţii (organizarea 

proceselor de producţie, capacitatea de producţie etc.) 

o Toate mijloacele de transport pentru materii prime, ingrediente, ambalaje şi produse finite 

vor fi intretinute corespunzător, fără deteriorari care sa favorizeze contaminarea produselor 

transportate (prezenta de sarme, suruburi, cabluri, rugina, parti metalice rupte, vopsea 

exfoliata etc.) curatate şi dezinfectate periodic. 

o Transportul intern al fainii sau al altor produse pulverulente se poate face cu elevatoare, 

transportoare melc sau prin transport pneumatic. In acest caz se va asigura functionarea 

corespunzătoare a instalaţiilor de ytransport pentru a preveni posibilele contaminari fizice 

(cu aschii sau pilitura metalica datorate frecarilor, cu scurgeri de lubrifianti) sau chiar 

biologice (cu incarcatura microbiana din aerul utilizat ca agent de transport sau prin 

infestarea produselor transportate cu daunatori, determinata de o insuficienta igienizare a 

filtrelor, a şitelor, a panzelor de pe traseele de transport) 

o Traseele de conducte pentru transportul intern trebuie sa asigure o perfecta etanseitate la 

toate imbinarile, inclusiv la gurile de vizitare, pentru a se evita eventualele pierderi de 

produs, care pot favoriza apariţia dăunătorilor. 
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o Este necesara igienizarea periodica a utilajelor şi conductelor pentru dislocarea depunerilor 

de pulberi care pot deveni in timp focare de contaminare. 

o Întreţinerea igienei mijloacelor de transport se face după o instructiune specifica, in funcţie 

de tipul de mijloc de transport 

Transportul intern al materiilor prime, al ingredientelor, produselor finite 

o Transportul extern se va efectua cu mijloace de transport auto utilizate strict in acest scop, 

avizate pentru transportul alimentar şi marcate corespunzător. 

o Toate mijloacele de transport vor fi intretinute corespunzător, curate şi dezinfectate. Acestea 

nu trebuie sa prezinte deteriorari care sa favorizeze contaminarea produselor transportate 

(parti metalice rupte, suruburi desprinse, rugina, prezenta unor bucati de sarma etc.) 

o Nu se va admite utilizarea de mijloace de transport cu spaţiul carosat spart, cu fisuri sau 

crapaturi, cu uşi defecte 

o Igienizarea mijloacelor de transport proprii unităţilor se face după o instructiune specifica, in 

funcţie de tipul acestora. 

o Incarcarea şi descarcarea produselor  se vor face astfel încît aceste produse sa nu se 

deterioreze. 

o Personalul care deserveste mijloacele de transport pentru produse alimentare va avea 

echipament de protecţie sanitara pe care il va purta ari de cate ori manevrele executate il pun 

in contact cu produsul alimentar. Acest echipament se va pastra in vehicul, in condiţii 

igienice. 

o In cazul efectuarii transportului de catre o alta societate este necesar ca mijlocul de transport 

utilizat sa fie avizat pentru  transportul alimentar şi sa verifice starea tehnica şi de curăţenie a 

acestuia 

o Mijloacele de transport pentru faina in vrac (cisternele), acolo unde este cazul, vor fi special 

destinate pentru transportul produselor alimentare, vor fi marcate vizibil şi lizibil pentru a 

specifica transportul produselor alimentare sau cu mentiunea “produs alimentar”. Cisternele 

se vor curata după fiecare utilizare, se vor mentine in perfecta stare tehnica, uscate şi se vor 

lua măsuri pentru a preveni apariţia condensului in interiorul acestora, după incarcare. 

o Mijloace de transport  frigorifice vor fi curatate şi igienizate şi vor avea agregate frigorifice 

in stare de functionare permanenta, astfel încît sa asigure temperatura optima de transport 
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(necesara şi specifica produselor transportate). Ele vor fi dotate cu elemente de monitorizare 

a temperaturii umiditatii. 

o Mijloacele de transport pentru produse de cofetarie trebuie sa fie frigorifice. Se recomandă 

utilizarea acestora numai in acest scop. Duba acestora poate avea o constructie speciala 

9specifica transportului de navete sau rastele0. Ele trebuie intretinute corespunzător, curatate 

şi dezinfectate după fiecare transport 

o Mijloacele de transport pentru produsele de patiserie pot avea o constructie speciala a dubei 

de transport (specifica transportului de navete sau rastele). Duba mijlocului de transport va fi 

izoterme. Ele trebuie intretinute corespunzător, curatate şi dezinfectate după fiecare 

transport, dotate cu sisteme de aerişire protejate cu filtre de praf. 

o Transportul produselor nealimentare (detergenţi, substante chimice, deşeuri) nu se va face cu 

aceleaşi maşini cu care se transporta produse alimentare (materii prime, produse finite, 

ambalaje) 

o         

Manipulare 

o Deschiderea sacilor, ambalajelor de plastic, pungilor ce contin materii prime şi ingrediente 

trebuie sa se faca cu atentie pentru evitarea contaminarilor fizice (cu ate, sfori, rupturi de 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=transport%2Bproduse%2Balimentare&source=images&cd=&cad=rja&docid=rI7oSrmDiDN0dM&tbnid=8LpyO1vWG4bD0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftransport-marfabucuresti.blogspot.com%2F2012%2F10%2Ftransport-marfuri-perisabile.html&ei=rD3QUbKYEoKwPM_pgKAE&bvm=bv.48572450,d.Yms&psig=AFQjCNFOO273aehP9mdVvL2433h4XR_Q5A&ust=1372687665358330
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ambalaj, obiecte personale) sau microbiologice prin atingerea continutului cu maini murdare 

(de la mabalajele de transport) 

o Dozarea ingredientelor in spaţiile frigorifice pentru odihna, racire sau pastrare pana la 

utilizare in tavi, pe platouri sau in vase deschise, se vor manipula cu atentie pentru evitarea 

oricaror contaminari. 

o Inglobarea de faina in aluaturile pe baza de albus batut spuma se va face manual, dar numai 

după o igienizare şi dezinfectare corecta a mainilor. Aceeaşi regula se impune pentru orice 

etapa de proces care se face manual, fără posibilitatea de utilizare a manuşilor. 

 

Instruire privind igienă produselor alimentare 

Constientizarea şi responsabilitate 

o Personalul angajat este un element esential in mentinerea igienei produselor de patiserie sau 

cofetarie şi, in mentinerea igienei produselor de patiserie sau cofetarie şi, in acest sens, el 

trebuie sa beneficieze de explicatii clare şi complexe privind regulile impuse pentru 

asigurarea  siguranţei alimentelor 

o Informarea şi formarea pentru igienă vor fi realizate prin instruiri la intervale regulate de 

timp, conform unui program stabilit in cadrul unităţii de producţie şi are ca scop: 

 Insuşirea notiunilor teoretice privind riscurile pentru sanatatea populatiei in relatie cu 

calitatea alimentelor 

 Insuşirea notiunilor teoretice şi practice privind igienă unităţilor./sectiilor de 

producţie, desfacere, depozitare şi a mijloacelor de transport 

 Insuşirile notiunilor teoretice şi practice privind igienă producţiei 

 Insuşirea notiunilor teoretice şi practice privind protecţia personalului incadrat 

 Insuşirea legislatiei sanitare in domeniu 

 Insuşirea notiunilor despre protecţia mediului inconjurator 

 Orice alte noutati/modificari aparute in legislatia in vigoare 

o Tot personalul angajat trebuie sa respecte regulile generale de igienă stabilite la nivelul 

societatii prin proceduri şi instructiuni, afisate in locuri cu vizibilitate maxima 

o Ca masura suplimentara de informare şi constientizare se pot foloşi elemente de avertizare 

de tipul: 

 Spălati-va pe maini! 
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 Verifica echipamentul de protecţie! 

 Foloseste manuşi! 

Dispuse in vestiare, spaţii sanitare, sectii de producţie sau oriunde este cazul 

o Se recomandă recunoasterea valorii individuale a angajatilor prin stimularea creativitatii lor, 

prin popularizarea realizarilor acestora, prin implicarea lor in competitii profeşionale şi pe 

teme de igienă 

o Afisarea de informatii privind neconformităţile constatate in comportamentul personalului, 

cu prilejul verificarilor, poate contribui la constientizarea personalului 

o In cazul aparitiei unor situatii de urgenta in care ar putea fi afectata grav sanatatea 

consumatorilor, personalul din unităţile de patiserie-cofetarie trebuie informat despre cauza 

care a generat retragerea produselor de pe piata şi instruit cu privire la modul de aplicare a 

acţiunii corective şi modul in care se va actiona in viitor prin măsuri preventive. 

o Personalul va fi constientizat cu privire la gravitatea prejudiciului de imagine adus firmei, in 

situatia de retragere a unor produse neconforme de pe piata. 

 

Programe de instruire 

o Annual este necesar sa fie intocmite programe de instruire in care sa se mentioneze perioada, 

durata, participantii, tematica, lectorii, condiţiile de evaluare, responsabilitatile şi locul de 

desfasurare 

o Factorii care se iau in considerare la elaborarea tematicii acestor programe trebuie sa fie: 

 Natura şi gradul de complexitate al proceselor in care ar putea avea loc cresteri ale 

incarcaturii microbiene patogene. 

 Măsurile de igienă la prelucrarile manuale ale produselor de patiserie sau cofetarie; 

 Modalitatile de ambalare 

 Particularitatile de depozitare 

 Durabilitatea minimala (termenul de valabilitate) etc 

o Tematica abordata in cadrul acestor programe poate cuprinde: 

 Reglementarile nationale in domeniul igienei 

 Sarcini recomandăte prin ghidul propriu de bune practici al societatii 

 Metode specifice de procesare igienica 

 Reguli de comportament pentru personal 
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Instruiri şi supraveghere 

o Evaluarea periodica a eficientei instruirilor şi programelor de instruire va fi facuta astfel încît 

supravegherea zilnica a proceselor tehnologice şi verificarile sa asigure faptul ca procedurile 

sunt implementate efectiv 

o Conducatorii unităţilor şi supraveghetorii proceselor de producţie trebuie sa aibă cunostinte 

temeinice (teoretice şi practice) despre igienă şi practica de producţie pentru a fi in stare sa 

aprecieze corect riscurile potentiale şi sa ia măsurile necesare de remediere a deficientelor 

Specializare şi verificare a cunostintelor 

o Programele de instruire vor fi revizuite in permanenta şi vor fi actualizate de cate ori este 

necesar, deoarece sistemul trebuie sa fie in stare sa asigure ca operatorii sunt constienti 

despre ceea ce au de facut in toate fazele tehnologice ale fluxurilor de fabricatie, astfel încît 

sa se mentina siguranţa alimentara a produselor de patiserie sau de cofetarie fabricate şi 

comercializate 

o Se va asigura reimprospatarea cunostintelor teoretice, precum şi efectuarea de demonstratii 

practice privins respectarea regulilor de igienă la fabricarea produselor de patiserie şi 

cofetarie, cu o frecventa de maxim 6 luni 

Informarea consumatorilor 

o Este necesara asigurarea unor informatii care sa permită consumatorilor şi clientilor 

păstrarea corecta a produselor pentru prevenirea deprecierii acestora prin contaminare, 

cresterea nedorita a incarcaturii microbiene  peste limitele admise, precum şi facilitatea 

retragerii loturilor de produse in situatia in care au fost depistate riscuri potential periculoase 

pentru consumatori 

o Producatorii pot oferi consumatorilor aceste informatii prin: 

 Etichetarea produselor 

 Educarea consumatorilor prin afisarea informatiilor referitoare la produs, in locuri 

vizibile, la punctele de desfacere ale acestora. 

 Realizarea unor companii publicitare 

 Realizarea unor campanii promotionale 

 Organizarea unor intalniri cu consumatorii 

Etichetarea 
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o Produsele de patiserie sau cofetarie ambalate trebuie sa fie insotite de etichete inscriptionate 

conform prevederilor legale pe care se vor inscrie elemente de informare şi avertizare a 

consumatorilor asupra societatii producatoare, continutului produsului, a modului de 

pastrare, a condiţiilor de  microclimat pentru spaţiile de depozitare şi de expunere, a 

durabilitatii minimale de consum 

Identificarea lotului 

o Identificarea lotului se va face prin marcarea unui cod, a datei de fabricatie, a sarjei, 

schimbului, orei etc., conform legislatiei in vigoare, in funcţie de specificul produsului, de 

modul de ambalare, care se va inscrie pe eticheta produsului alaturi de celelalte informatii 

care sunt necesare pentru marcare şi se va atasa pe ambalaj, palet, cutie etc. 

o Loturile se vor comercializa conform principiului “primul intrat-primul ieşit” in baza 

elementului de identificare a lotului. 

Informatii despre produs 

o Toate produsele din domeniul patiseriei sau cofetariei trebuie sa fie insotite de informatii 

specifice pentru compozitie, manipulare, condiţii de depozitare, de expunere la vanzare, care 

sa asigure mentinerea caracteristicilor calitative şi de siguranţa alimentelor pe toata perioada 

de valabilitate pentru consum stabilita de producator. Aceste informatii se vor inscrie pe 

etichete şi pe documentele de insotire, pe certificatele de calitate, pe declaratiile de 

conformitate, după caz. 

Educatia consumatorilor 

o Produsele alimentare sufera modificari potential periculoase pentru sanatatea consumatorilor 

(mucegaite, cu posibila aparitie a micotoxinelor, sau alterare, cu posibila producere de 

toxiinfectii alimentare, sau impurificari cu contaminanti fizici sau chimici)pentru care este 

necesara educarea consumatorilor prin diverse mijloace utilizate in locurile de  

comercializare şi vanzare cu amanuntul 

o Se pot foloşi afise cu fraze de avertizare plasate in locuri vizibile pentru consumatori, ca de 

exemplu: 

 Nu consumati produse pe suprafata carora au aparut pete de mucegai! 

 Nu consumatiproduse care prezinta modificari de aspect! 

 Nu pastrati in stare calda pateurile cu umplutura de carne, branza sau ciuperci mai 

mult de 20 minute 
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 Nu pastrati produsele de patiserie in pungi sau in cutii de plastic 

 Pastrati prajiturile in frigider! Sunt uşor perisabile! 

 Refuzati produsele insuficient coapte! 

 Asigurati-va ca produsele sunt proaspete! 

 Refuzati produsele cu ambalajul deteriorat! 

 Verificati termenul de valabilitate al produsului pe care doriti sa-l cumparati 

 

Igienă produselor in reteaua proprie de desfacere 

o Unităţile de desfacere a produselor de patiserie-cofetarie trebuie sa fie avizate sanitar, 

specializate, compartimentate astfel încît sa se asigure spaţiul necesar desfasurarii activităţii 

comerciale in condiţii igienice, precum şi spaţiul de depozitare a marfii şi un spaţiu de 

depozitare a ambalajelor goale. 

o Unitatea trebuie sa fie racordata la sursa de apa (calda şi rece), la sistem de canalizare şi sa 

aibă grup social – sanitar propriu. Acesta nu trebuie sa aibă ieşirea direct in spaţiul in care se 

depoziteaza sau se comercializeaza produsele de patiserie-cofetarie 

o Este recomandăt sa se amplaseze o chiuveta pentru spălarea ustensilelor utilizate la vanzare 

(palete, tavi, platouri, cosuri etc.) şi a mainilor de cate ori este cazul 

o In unităţile in care se desfac şi alte produse alimentare, raionul de patiserie sau cofetarie va fi 

complet separat de celelalte, iar servirea clientilor va fi facuta de personal propriu raionului. 

o Dotarea magazinelor in spaţiul de vanzare se va face cu rastele de prezentare a produselor de 

patiserie ambalate, cu vitrine de prezentare a produselor de patiserie proaspete, eventual 

dotate cu mese calde, cu vitrine frigorifice pentru prezentarea produselor de cofetarie. In 

spaţiul de depozitare a marfii se vor amenaja rafturi, rastele, gratare, iar in unităţile cu volum 

mare de vanzari chiar unităţi frigorifice de depozitare, care se vor mentine in stare de 

curăţenie. 

o Mobilierul, ferestrele, pavimentul pereţii se vor mentine in stare de curăţenie pentru acţiuni 

zilnice sau ori de cate ori este nevoie, conform unor planuri de igienizare. 

o Spaţiile vor avea sisteme de iluminare cu protecţie, care sa asigure iluminare uniforma şi 

suficienta 

o Se va asigura o ventilare corespunzătoare 
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o Personalul care deserveste unitatea de desfacere a produselor de patiserie şi/sau cofetarie se 

angajeaza doar cu conditia atestarii starii de sanatate prin control medical şi analize de 

laborator. Se va efectua periodic (trimestrial, semestrial sau anula, după caz) controlul 

medical privind starea de sanatate. 

o Personalul care deserveste clientii cu produse de patiserie şi/sau cofetarie trebuie sa poarte 

echipament de protecţie curat şi complet. Servirea de face numai cu manuşi din material 

plastic şi/sau cu ustensile adecvate. 

o Incasarea platii produselor nu se va face cu manuşile utilizate pentru servire. Se recomandă 

ca aceasta sa nu se faca de aceeaşi persoana care manipuleaza produsele (in cazul in care 

acestea nu sunt ambalate individual) 

o Expunerea produselor de patiserie şi cofetarie se va face separat, in funcţie de grupa de 

produse şi de recomandările specifice ale condiţiilor de depozitare, cu marcare 

corespunzătoare a sortimentelor 

o Punerea la vanzare a produselor de patiserie sau cofetarie se va face pe principiul “primul 

intrat – primul ieşit”, in funcţie de ora la care produsul a fost scos din cuptor (pentru 

produsele care se vand calde) sau a zilei de fabricatie (pentru produsele de cofetarie) 

o Se vor lua măsuri pentru a nu permite clinetilor sa-şi aleaga manual produsele, dacă acestea 

nu sunt ambalate individual. 

o Vanzarea produselor proaspete sau refrigerate se face numai după ce acestea au fost 

ambalate corespunzător (in pungi de hartie pergaminata, pe cartoane impachetate in hartie 

pergaminata. Ambalajele utilizate vor fin din materiale avizate pentru uz alimentar 

o In cazul unităţilor in care, datorita condiţiilor constructive, aprovizionarea nu se poate face 

decat pe usa de acces a cumparatorilor, se vor lua măsuri de aprovizionare a unităţilor de 

comercializare in afără programului de vanzare sau cu intreruperea vanzarii şi a accesului 

cumparatorilor 

o Se interzice depozitarea ambalajelor de transport (navete, cartoane etc) in incaperile de 

vanzare, in spaţiile de circulatie, vestiare, curti exterioare sau trotuare. 

o Colectarea şi evacuarea deşeurilor se va face in recipienti acoperiti, cu pedala, captuşiti cu 

saci de material plastic 

o Se vor lua măsuri de protecţie impotriva dăunătorilor, atat in spaţiile de vanzare, cat şi in 

celelalte spaţii. 
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o Se va interzice fumatul in spaţiile de vanzare şi de depozitare a produselor de patiserie şi/sau 

cofetarie. Se recomandă utilizarea unor afise de avertizare: “Fumatul interzis!” 

o Igienizarea şi actiunea de combatere a dăunătorilor in spaţiile de comercializare a produselor 

de patiserie-cofetarie se fac după procedurile bine stabilite şi programe de igienizare 

 
Agenti patogeni producatori de toxine 
Nr. 
crt. 

Denumire Micotoxine/ 
toxine 

Sursa efecte 

mucegaiuri 
1 Aspergillus/flavus 12 aflatoxine 

(B1, B2, G1, 
G2, M1, M2) 

Alune, fainuri, 
lapte şi produse 
lactate 

Stare de voma, 
oprirea cresterii 
celulelor 
pulmonare 

2 Asperillus ochraceus Ochratoxina Fainuri Acumulari in 
ficat şi rinichi 

3 Penicilium 60 toxine – 
aptulina 

Cereale, fructe 
uscate 

Acumulari in 
ficat. 
Cancerigena 

4 Fusarium Tricomicene 
DON – 
vomitoxina 

Fainuri Stari de voma, 
tulburari de 
vedere 

Bacterii 
1 Bacillus cereus Toxine Fainuri Diaree, 

varsaturi 
2 Clostridium botulinum 8 toxine 

(neurotoxine) 
Vegetale Neuroparalitic 

letal provoaca 
botulismul 

3 Stafilococcus aureus Enterotoxina 
termostabila 

Om (maini, cai 
nazale) 

Intoxicatii 
alimentare 

 
Agenti patogeni infectioşi 

 
Nr.
crt. 

Denumire Afectiuni Surse efecte 

1 Listeria monocitogenes Listerioze Apa, sol, plante Efect letal 
2 Salmonella Enterite 

(toxiinfectii) 
Oua, carne Diaree, 

varsaturi, febra 
3 Shighella Enterite, 

intoxicatii 
Lapte Diaree, 

varsaturi, febra 
4 Escherichia coli Enterite Apa, cereale, 

lapte 
Diaree, 
varsaturi 

5 Proteus mirabilis Proteus 
vulgaris 

Enterite, 
infectii, 
intoxicatii 

Dejectii umane, 
fecale animale, 
deşeuri de 

Diaree, febra, 
afectiuni 
urogenitale 
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carne 
6 Clostridium perfrigens Enterite Dejectii 

animale şi 
umane 

Diaree, 
varsaturi 

 
Virusuri – sunt cele mai mici forme de viata  

Pot fi: - enterovirusuri 

- adenovirusuri 

- rotavirusuri 

Prezenta acestora poate provoca gastroenterite, hepatite, encefalite, poliomielite. 

Contaminarea se poate produce prin transmitere de la persoanele infectate pe 

orice cale: orala, nazala, fecala 

 Controlul acestora se poate realiza prin prevenire (sanitatie pe tot fluxul) şi, uneori, prin 

tratament termic. 

 Parazitii – sunt organisme care supravietuiesc numai prin intermediul unui organism “gazda” 

 Transmiterea lor se face, de regula, prin intermediul materiilor fecale. 

 Pot fi: - viermi paraziti 

- protozoare 

Elemente utile la analiza riscurilor microbiologice 

o temperatura şi timpul. In procesul de dezvoltare a microorganismelor exista o stransa 

corelatie intre temperatura mediului şi timpul de mentinere la aceasta temperatura 

De exemplu: 

o timpul de generatie la temperatura camerei este de 20 minute, deci viteza de multiplicare este 

mare (in 8 ore, 1 microorgamism se multiplica in 16.000.000) 

o timpul de generatie la 7 C este de 60 minute (adica in 8 ore un microorganism se multiplica 

in 256) 

In domeniul patiseriei este foarte importanta temperatura aluatului şi 

temperaturile de mentinere la fermentare şi dospire, in primul rand pentru multiplicarea celulelor de 

drojdie: acest lucru insa se poate transforma uşor in factor de risc generand condiţii optime şi pentru 

multiplicarea microorganismelor nedorite. 

 De asemenea, semifabricatele (crème, umpluturi, şiropuri etc) şi chiar produsele finite 

neceşita uneori mentinerea in stare calda pe durate mai mari de timp (la temperaturi optime de 
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multiplicare a microorganismelor), ceea ce impune luarea unor măsuri care sa evite apariţia riscului 

de multiplicare a microogranismelor nedorite/ 

o pH-ul mediului influenteaza dezvoltarea microbiana in sensul ca microorganismele prezinta 

domenii de dezvoltare optime specifice in funcţie de tip şi/sau specie. Cunoasterea acestor 

domenii optime de dezvoltare ajuta atat la analiza riscurilor funcţie de pH-ul mediului de 

lucru, cat şi la luarea unor măsuri de prevenire sau de corectare prin modificarea acestui 

parametru pana la valori care pot inhiba multiplicarea microbiana 

o după cum rezulta din tabel produsele care au pH in domeniul 5,5 – 7,5 prezinta un risc mare 

de dezvoltare a agentilor patogeni, iar cele cu pH puternic bazic sau acid prezinta risc mic de 

dezvoltare a agentilor patogeni 

 
 
 
 
Dezvoltarea agentilor patogeni in funcţie de pH 
Aliment pH Agenti patogeni 
Produse alimentare cu 
continut mare de proteine 

> 7 Dezvoltarea celor mai multi agenti este 
inhibare Vibrio se dezvolta pana la valori ale 
pH-ului de 11 
Este valoarea optima de dezvoltare a celor mai 
multi agenti patogeni 

Lapte 6,5 – 7 Salmonella. Campylobacter Yerşinia. 
Escherichia coli, Shighela. Bacillus cereus. 
Clostridium perfrigens, clostridum botulinum, 
Stafilococcus aureus, Vibrio 

Carne refrigerata legume 5,3 – 6,4 Salmonella, staphilococcus aureus 
Branza proaspata de vaci 4,5 – 5,2 Salmonella, staphilococcus aureus 
Frucete proaspete, fructe 
uscate 

3,7 – 4,4 Se dezvolta mucegaiuri producatoare de toxine 

Citrice <3,7 Cei mai multi patogeni sunt distruşi 
 

o Umiditatea şi valoarea activităţii apei (a w) sunt factori foarte importanti favorabili 

dezvoltarii microorganismelor. Acesti parametri pot fi tinuti sub control pentru a putea dirija 

activitatea microbiana in sensul util al proceselor tehnologice. După cum rezulta din tabel, diferitele 

sortimente de patiserie-cofetarie pot avea activitatea apei (a w) cuprinsa intre 0,6 – 0,97, domeniu 

favorabil dezvoltarii bacteriei Staphilococcus aureus, producatoare de toxine, precum şi a 

mucegaiurilor producatoare de micotoxine. 

Faina, unele sotimente de prajituri, cozonacii şi laptele praf au activitatea apei (a 
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w) cuprinsa intre 0,6 – 0,84, domeniu favorabil dezvoltarii mucegaiurilor, dar, in general, fără 

producerea de micotoxine. 

Cresterea germenilor patogeni in funcţie de activitatea apei din produse alimentare 
Alimente Valoarea 

activităţii apei 
Germeni patogeni 

Lapte 
Branza proaspata 
Legume şi fructe 
Conserve fără zahar 

0,98 – 0,99 Salmonella, compylobacter, yerşinia, 
escherichia coli, shighela, bacillus 
cereus, clostridium botulinium, 
staphilococcus aureus, vibrio 

Branzeturi 
Carne şi produse din carne 
Fructe in şirop 
Produse de patiserie 
inşiropate 

0,93 – 0,97 Salmonella, campylobacter, yerşinia, 
escherichia coli, shighela, bacillus 
cereus, clostridium botulinium – este 
intarziata sau stopata dezvoltarea, 
Staphilococcus Aureus se dezvolta 

Cascaval 
Salam 
Sunca paine 

0,85 – 0,92 Staphilococcus Aureus nu produce 
toxine 
Anumite mucegaiuri produc toxine 

Faina, nuci 
Prajituri 
Cozonaci 
Fructe şi legume uscate 
Lapte praf 
Prajituri cu miere 
Dulceturi 
Prajituri cu alune 
Unele branzeturi tari 

0,60 – 0,84 Bacteriile patogene nu se dezvolta. 
Se pot dezvolta anumite mucegaiuri, 
dar fără producere de micotoxine 

Produse de ocefatrie 
Ciocolata 
Miere 
Prajituri “uscate” 
Biscuiti 

<0,6 Microorganisme viabile timp 
indelungat (supravietuiesc, dar nu se 
dezvolta) 

o Metode de conservare. Ihibarea dezvoltarii micoorganismelor se poate realiza prin diferite 

procedee de conservare care se pot aplica materiilor prime, cat şi semifabricatelor şi produselor 

finite. 

Clasificarea contaminantilor 
CONTAMINANTI MICROBIOLOGICI 
Risc mare Risc moderat cu 

raspandire rapida 
Risc moderat cu 
raspandire limitata 

Clostridium botulinium Listeria Monocitogenes Bacillus cereus 
Shigella dysenteriae Salmonella spp Stapylococcus aureus 
Salmonella typhi, paratyphi Shigella spp Clostridium perfringens 
Hepatidis A şi E Escherichia coli Campylobacter jejuni 
Vibrio Cholerae Streptococcus pyogenes Yerşinia enterocolitica 
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Tenia solinum   
Trichinella Spiralis   
CONTAMINANTI CHIMICI 
Risc mare Risc mediu Risc mic 
Micotoxine  

Pesticide organoclorurate şi 
organofosforice 
Ex:piretru, ciordan, 
triclometafos, mirex 

 
Insecticide organoclorurate 
şi organofosforice 
Ex: dimetrina, melation, 
azidotion 

Pesticide organoclorurate şi 
organofosforice 
Ex.:nicotina, aldrin, agritox, 
metilparation, azinfosmetil 
Metale grele (Pb, Cd) Dezinfectanti  
 Aditivi  
CONTAMINANTI FIZICI 
Risc mare Risc mediu Risc mic 
Aschii metalice Pamant, nişip Obiecte personale 
Cioburi de sticla Urme de daunatori Sfoara 
Aschii de masa plastica  Hartie 
Urme de daunatori  Pietre 
 
Aplicarea arborelui decizional pentru recepţia materiilor prime 
Materia prima Tip de risc Q1 Q2 Q3 PCC/PA Observatii 
FAINA Mucegaiuri Da Nu - PCC Recepţia fainii poate fi un PCC in 

care atentia şi controlul vor fi 
axate pe depistarea elementelor 
care ar putea indica focare de 
mucegaiuri 

Micotoxine Da Nu - PCC 
Aschii fine Da Da Nu PA 

DROJDIE Mucegaiuri Da Nu - PCC Recepţia drojdiei cu respingerea 
loturilor Se face emulşionare şi 
filtrare 

Impuritati Da Da Nu  
Nişip, pietre Da Da Nu PA 

SARE Metale Nu - - - Se face saramura care se 
decanteaza şi se filtreaza 

ZAHAR Leuconostoc Da Da Nu - Receptie exigenta privind aspectul 
cristalelor 

OUA  Da Da Nu -  
BRANZA 
PROASPATA 
DE VACI 

Bacterii 
patogene 

Da Nu - PCC Se va utiliza numai smantana 
pasteurizata 

LAPTE 
PRAF 
DEGRESAT 

Salmonella  Da Da Nu - Procesul tehnologic asigura 
distrugerea bacteriilor patogene 

Impuritati Nu - - - Impuritatile nu sunt asociate cu 
produsul datorita procesului de 
obtinere 

Reziduuri de 
antibiotice 

Da Nu - PCC Antibioticele se pot regaşi in 
produsul final; acest parametru 
trebuie garantat de producator 

CARNE Bacterii Da Da Da PCC Analize periodice 
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TOCATA patogene 
APA Microbiologic Da Da Da PCC Pentru apa utilizata in procesul 

tehnologic nu e necesar controlul 
pentru ca procesul este cu 
tratament termic. Pentru apa 
utilizata la spălare şi igienizare 
controlul este necesar 

Metale toxice, 
esticide, nitriti 

Da Nu - PA Analize periodice 

Impuritati Nu - - - Filtrare 
SUSAN/MAC Mucegaiuri Da Nu - PCC Recepţia poate fi un PCC in care 

atentia şi controlul vor fi axate pe 
depistarea elementelor care ar 
putea indica focare de mucegaiuri 

 Micotoxine Nu - - -  
 
 
 
 

Tipuri de documente 
 

a. Specificatii de produs 

Specificatiile de produs sunt documente care se intocmesc pentru produse finite, 

pentru toate materiile prime utilizate in reteta, pentru toate ingredientele, pentru ambalaje. Aceste 

documente cuprind inregistrari ale unor caracteristici şi cerinţe legate de produs, de proces sau 

pentru nivelul calitativ şi de siguranţa alimentelor ce trebuie indeplinite de produsul la care se referă.  

 

b. Instructiuni 

Instructiunile sunt documente in care se prezinta modalitatile de operare şi indicatii 

referitoare la cel mai eficient mod de actiune, adaptare la condiţiile de desfasurare a activităţii, 

prezentate intr-o forma scurta, concisa, formulate ca niste comenzi. Instructiunile se formuleaza 

după consultarea cu persoanele implicate in actiunea respectiva. 

 Instructiunile pot fi: 

o Instructiuni de lucru – sunt instructiuni in care se prezinta acţiunile necesare pentru 

realizarea unei faze tehnologice, intr-o succeşiune logica, cu urmarirea respectarii 

regimurilor tehnologice 

Exemple: instructiuni pentru: 

 Cernere; 
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 Reconstituirea laptelui 

 Fluidizarea drojdiei 

 Prepararea umpluturilor 

 Prepararea cremelor 

 Baterea smantanii pentru frisca 

 Pregatirea preliminara a oualor 

 Framantarea aluatului 

 Modelare 

 Dospire 

 Umplere 

 Coacere 

 Racire 

 Finisare 

 Ambalare etc. 

o Instructiuni de operare – sunt instructiuni in care se prezinta modalitatea de operare şi de 

reglare a maşinilor şi instalaţiilor 

Exemple pentru instructiuni: 

 Malaxor 

 Mixer 

 Maşina de foietat 

 Cuptor rotativ, tunel sau vatra 

 Maşini de divizat şi modelat 

 Instalatia de dozat umpluturi 

 Dispozitivul de glazurare 

 Maşina de ambalat etc 

o Instructiuni de control – sunt instructiuni pentru efectuarea unei acţiuni de control, a unui 

test 

Exemplu: controlul temperaturii şi umiditatii la depozitarea fainii; controlul 

temperaturii de fierbere a şiropurilor, controlul  temperaturii de racire a semifabricatelor, controlul 

calitatii apei; determinarea aciditatii aluatului; controlul starii de igienă a utilajelor, instalaţiilor, 

ustensilelor, ambalajelor; starea de igienă şi sanatate a personalului. 
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 Numarul instructiunilor depinde de neceşitatile procesului tehnologic şi deriva din ghidul de 

buna practica de igienă şi de producţie aprobat de conducerea societatii 

 Elementele care trebuie sa se regaseasca in instructiuni sunt: 

o Scop şi domeniu de aplicare 

o Definitii, dacă este cazul 

o Materiale şi instrumente 

o Responsabilitati 

o Metodologie de lucru 

o Formulare de inregistrare, după caz 

o Referinte (elementele pe baza carora s-au intocmit) 

c. Proceduri 

Procedurile sunt documente ale sistemului care detaliaza modul de indeplinire a unei 

activităţi care depaseste granitele unui departament şi care se elaboreaza prin acordul scris dintre 

departamentele implicate. 

                  Exemple de proceduri 

o de igienizare 

o de întreţinere (mentenanta) 

o de calibrare 

o de achizitionare 

o de selectare a furnizorilor 

o de inregistrare a reclamatiilor, trasabilitatea şi managementul retragerilor de pe piata 

o de instruire 

o de revizuire 

o de verificare 

o de audit intern etc. 

Procedurile pot fi claşificate după cum urmeaza: 

o Proceduri de sistem. Sunt proceduri generale, elaborate pentru intreaga organizatie, 

respectand cerinţele SR 13462-2. procedurile de sistem de referă la: 

 Inregistrari 

 Produs neconform 

 Notificare şi retragere 
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 Măsuri preventive şi corective 

 Comunicare 

 Verificare şi audit intern 

 Controlul documentelor 

o Proceduri operationale. Sunt proceduri specifice, elaborate pentru diferite activităţi tehnice 

sau administrative 

Exemple: 

 Procedura de selectare a furnizorilor; 

 Procedura de achizitionare a materiilor prime; ingredientelor, ambalajelor, pieselor de 

schimb etc. 

 Procedura de mentenanta (întreţinere) 

 Controlul achipamentelor de masurare şi monitorizare 

 Procedura de instruire 

 Procedura de combatere a dăunătorilor 

 Procedura de identificare şi trasabilitate etc. 

Modul de elaborare a procedurilor 

 Procedura trebuie sa fie documentata, respectiv sa prezinte modul in care se va proceda 

pentru solutionarea unei etape a planului HACCP in conformitate cu cerinţele reglementarilor in 

vigoare. Continutul procedurii trebuie sa fie prezentat pe 1-2 pagini şi sa curinda: 

o Scopul şi domeniul de utilizare 

o Definirea termenilor utilizati 

o Repartizarea responsabilitatilor şi a autoritatii asupra acţiunii 

o Metodologia (modul de a proceda) 

o Inregistrarile necesare (tipuri de formulare) 

o Referinte 

Indicatorul reviziilor facute şi lista de difuzare se ataseaza la fiecare procedura. 

 Prin continutul sau, procedura trebuie sa raspunda la cele 6 intrebari de baza ale 

implementarii sistemului de siguranţa alimentelor: 

 Cine?, ce?, de ce?, cand?, unde?, cum? 

 Prezentam un model de procedura in anexa 16 

d. formulare de inregistrare 
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Formularele de inregistrare sunt documente concepute şi distribuite pentru zonele 

de lucru unde sunt necesare urmariri ale parametrilor sau ale operatiunilor conform planului de 

control al procesului tehnologic. 

 Formularele sunt necesare pentru: 

o inregistrarile conformitatii certificatelor furnizorilor cu specificatiile pentru achizitii 

o inregistrari pentru recepţia materiilor prime, ingredientelor, ambalajelor, pieselor de schimb 

etc. 

o inregistrarile privind modificari ale planului HACCP, cu indicarea revizuirilor şi 

schimbarilor de ingrediente, retete, procese, moduri sau materiale de ambalare etc. 

o inregistrari ale abaterilor şi ale acţiunilor corective 

o inregistrari ale auditurilor la furnizori 

o inregistrarile monitorizarii in PCC 

o inregistrari ale temperaturilor de depozitare 

o inregistrari privind aprobarea, validarea şi verificarea planului HACCP 

o identificarea şi analiza riscurilor 

o evaluarea riscurilor 

o stabilirea limitelor critice 

o inregistrari privind instruirea 

e. Ghidul intern de bune practici 

Pentru implementarea unui plan HACCP este necesara stabilirea unui ghid intern 

(propriu) de bune practici de producţie şi igienă, element esential care sta la temelia sistemului 

HACCP. 

 Ghidul intern de bune practici este un “cod de buna purtare” al societatii care, cu respectarea 

legislatiei in vigoare, işi propune sa atinga tinta: calitatea şi siguranţa produselor oferite 

consumatorilor prin activităţi de maxima eficienta. 

 La realizarea acestuia trebuie sa se ia in considerare urmatoarele elemente: 

o Selectarea calitatii materiilor prime şi auxiliare, a ingredientelor; 

o Stabilirea unei compozitii corecte a produselor adresate consumatorilor 

o Selectarea echipamentelor (utilaje, instalaţii, ustensile, instrumente de masura şi control) 

o Întreţinerea corespunzătoare a echiapemntelor, utilajelor 
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o Selectarea metodelor de ambalare şi a materialelor de ambalare pentru protecţia atat a 

produsului, cat şi a consumatorului fata de eventuale riscuri 

o Efectuarea corecta a operatiunilor tehnologice 

o Aplicarea unor procedee corecte de depozitare a materiilor prime, semifabricatelor, 

produselor finite, dar şi a deşeurilor şi materialelor de dezinfectie şi igienizare; 

o Verificarea proceselor de transport şi depozitare; 

o Evitarea incrucisarilor de fluxuri de materii prime sau semifabricate cu produs finit, de faze 

salubre cu cele insalubre, de personal 

o Acceptarea la lucru numai a personalului sanatos, instruit şi cu un comportament corect; 

o Respectarea condiţiilor de mediu: evacuare gaze de ardere, ape uzate, deşeuri; 

o Utilizarea de metode de conservare sau de prevenire a cresterii incarcaturii microbiene 

o Respectarea legislatiei in vigoare 

o Asigurarea condiţiilor de igienizare a spaţiilor, echipamentelor şi ustensilelor precum şi a 

incintelor şi a anexelor sanitare 

Toate aceste elemente se vor dezvolta in proceduri specifice şi operationale şi 

instructiuni care sa asigure desfăşurarea proceselor pe coordonate stricte, studiate şi testate de echipa 

HACCP şi validate şi aprobate de conducerea unităţii. 

 Ghidurile interne de bune practici de producţie şi igienă folosesc la stabilirea măsurilor de 

tinere sub control pentru multe din riscurile de natura biologice, chimica sau fizica de gravitate mica 

sau medie de pe tot traseul de obtinere a produsului tinta. 

f. Planul HACCP. 

Planul HACCP este un document elaborat in concordanta cu principiile HACCP, care 

precizeaza practicile, resursele, succeşiunea activităţilor referitoare la siguranţa alimentelor, 

relevănte pentru un anumit produs/produse, proces/procese şi are ca scop asigurarea implementarii 

sistemului pentru siguranţa alimentelor. 

 Planul HACCP trebuie sa cuprinda: 

 Documentele de desemnare a persoanelor responsabile in cadrul sistemului de asigurare a 

siguranţei alimentelor; 

 Organizarea sistemului 

 Lista produselor tinta, a materiilor prime, ingredientelor, ambalajelor utilizate pentru 

obtinerea acestora 
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 Documentarea analizei riscurilor 

 Diagramele de flux pentru fiecare produs 

 Descrierea PCC, limite critice şi tolerante 

 Proceduri de monitorizare a PCC; 

 Proceduri de corecţie pentru PCC 

 Procedura pentru asigurarea sistemului de trasabilitate 

 Procedura de verificare şi audit intern 

 Proceduri pentru modificari in caz de schimbari 

 Consultanta pentru dezvoltarea planului 

Planul HACCP pentru un produs poate fi un document unic sau un ansamblu de planuri. La 

intocmirea planului se va tine seama de: 

 Analiza cerinţelor 

 Aprovizionarea resurselor 

 Elementele produsului 

 Trasabilitatea produsului 

 Controlul proceselor 

 Inspectii şi incercari necesare 

 Controlul echipamentelor de producţie, aparatele de masura şi control 

 Controlul produselor neconforme 

 Acţiuni corective 

 Manipulare, depozitare, ambalare livrare 

 Inregistrari referitoare la siguranţa alimentelor; 

 Auditurile interne 

 Instruirea personalului 

Tinerea sub control a documentelor 

 Documentaţia sistemului siguranţei alimentare este necesara pentru: 

 Realizarea conformitatii 

 Instruire 

 Repetabilitate 

 Trasabilitate 

 Evidenta obiectiva 
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 Evaluarea eficacitatii 

Aceste documente se pot claşifica astfel: 

o Documente pregatitoare. Sunt documente necesare definirii cerinţelor (specificatii, ghiduri, 

caiete de sarcini) 

o Documente de executie. Sunt documente necesare definirii modului de executie a 

procedurilor (instructiuni, fise tehnologice, planuri de specializare 

o Documente de raportare şi inregistrare. Sunt documente utilizate pentru raportarea 

indeplinirii responsabilitatilor şi inregistrarea acestora (fise, rapoarte de sedinta, rapoarte de 

analiza, rapoarte de inspectie, rapoarte de audit) 

o Documente de organizare. Sunt documente ce definesc decizii şi acţiuni de organizare a 

desfasurarii acţiunilor de implementare a sistemului (organigrame, decizii, rapoarte de 

instruire, de activitate, de fabricatie, de întreţinere) 

La fel ca şi pentru sistemul de management al calitatii conform ISO 9001 – 2000 

pentru sistemul de management al siguranţei alimentelor este necesara tinerea sub control a 

documentelor şi a inregistrarilor. In acest scop sunt necesare două proceduri: 

o Procedura pentru controlul documentelor (pentru tinerea sub control a documentelor). 

Aceasta procedura va defini modul de: 

 Elaborare 

 Avizare şi aprobare 

 Codificare 

 Modificare şi revizuire 

 Multiplicare 

 Verificare 

 Difuzare 

 Pastrare şi arhivare 

 Retragere/distrugere 

o Procedura pentru inregistrari. Aceasta procedura va defini modul de: 

 Elaborare a formularului 

 Identificare 

 Pastrare 

 Protejare 
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 Regaşire 

 Pastrare in timp (minim durabilitatea minimala a produsului final plus 6 luni) 

 Retragere/distrugere 

 
 
 
 
 
 
 
 Ansamblul de documente elaborate pentru sistemul siguranţei alimentelor neceşita sa treaca 

prin diferite etape de redactare, de aprobare, de verificare, eventual de codificare, de difuzare 

controlata, de modificare, de revizuire, de inregistrare şi de arhivare. 

 Editiile autorizate ale documentelor interne necesare desfasurarii activităţii HACCP trebuie 

sa fie disponibile in toate locurile unde se efectueaza acestea. 

 Modificarile se fac de aceeaşi persoana care le-a emis şi numai in cazuri bine determinate 

(modificari ale starii de fapt, de organizare, de personal, existenta unor programe de imbunatatire) 

 Documentele revizuite se scot din uz şi se arhiveaza. Retragerea documentelor se face 

marcandu-le cu “scos din uz”. 

Revizuirea sistemului de siguranţa alimentelor – HACCP 

Revizuirea sistemului reprezinta o verificare periodica, bine documentata a activităţilor 

incluse in planul HACCP in scopul modificarii acestuia atunci cand este necesar (adica atunci cand 

apar modificari ale materiilor prime, ale retetelor de fabricatie, ale condiţiilor de producţie, ale 

condiţiilor de depozitare sau de distributie, informatii stiintifice noi legate de contaminanti, 

schimbari ale utilizarii produsului, ineficienta a sistemului constatata pe traseul verificarilor) 

Concluzii 

 Sistemul pentru siguranţa alimentelor – HACCP actioneaza prin: 

 Reguli de buna practica de igienă şi producţie 

 Proceduri şi instructiuni 

 Pregatire profesională corespunzătoare 

 Disciplina şi constiinciozitate 

 Buna comunicare 

 Sistem de inregistrare corect şi complet 

In sistemul pentru siguranta alimentelor este important: 
1. Sa scrieti ceea ce intentionati sa faceti! 
2. Sa faceti ceea ce ati scris! 
3. Sa scrieti ceea ce ati facut! 
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 Monitorizare in PCC 

Eficienta sistemului poate fi dovedita de: 

 Produs finit la care analizele microbiologice şi fizico-chimice sa nu semnaleze contaminanti 

periculoşi in afără limitelo maxime stabilite 

 Lipsa reclamatiilor 

 Lipsa abatericlor majore in PCC 

 Cresterea solicitarii produsului pe piata 

 Acţiuni corective puţine 

Mentinerea in functiune a sistemului pentru siguranţa produselor de patiserie 

cofetarie proiectat şi implementat este asigurata dacă se planifica o derulare a principalelor acţiuni 

ale sistemului astfel: 

ACTIUNE TERMEN 
Audit intern Trimestrial 
Reevaluare a planului HACCp Annual 
Revizuire a planului HACCP In caz de schimbari 
Analiza abaterilor de la limitele critice in 
PCC 

Trimestrial 

Revizuire in caz de tendinte de reclamare Lunar 
Şimularea procedurii de rechemare Annual 
Noutati După caz 
Analiza instruirii şi reinstruirii pentru 
cerinţele de operare 

Trimestrial 

 
 Comunicarea este un factor important in buna implementare şi functionare a sistemului 

HACCP, pentru ca astfel se asigura o legatura permanenta intre toate compartimentele implicate in 

actiunea de implementare, precum şi intre acestea şi echipa HACCP şi, ulterior pe parcursul 

functionarii sistemului. 
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In loc de final ………………………….. 
   
 

COD DE ETICA ŞI  DEONTOLOGIE 
 

Rolul inspectorului va fi unul de sprijin şi de evaluare, nu unul excluşiv de control 

birocratic. 

Vor comunica celor inspectaţi obiectivele urmărite, procedurile de inspecţie aplicate 

şi criteriile de apreciere folosite. 

Se vor comporta ca nişte profeşionişti şi vor evita declanşarea vreunui conflict. 

Vor menţine un dialog practic şi productiv cu cei imlicaţi în inspecţie. 

Vor asigura confidenţialitatea informaţiilor primite, privind unitatea şi personalul, 

respectând dreptul indivizilor de a rămâne anonimi. 

Vor prezenta un raport verbal asupra rezultatelor inspecţiei pentru a cunoaşte opiniile 

şi comentariile acestora, înainte de a trece la redactarea raportului final de inspecţie. Atît 

raportul verbal, cît şi cel scris vor cuprinde, în esenţă, aceleaşi aprecieri, vor evita limbajul 

extrem de specializat şi nu vor lăsa loc ambiguităţilor. 

Vor  face deosebire între chestiunile minore şi cele majore, între aspectele pozitive şi 

cele negative şi vor elabora un  raport corect, cu judecăţi exacte,comunicate cu claritate, 

onestitate şi fără părtinire. 

Vor avea un mod de lucru transparent şi deschis şi vor oferi permanent feed-back, 

informând conducerea cu problemele care apar şi cu constatările lor. 

 
 

                                                

                                               

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=veterinar%20aliment%20siguranta&source=images&cd=&cad=rja&docid=0wzCGnSaphPCnM&tbnid=IPo6tpURotEsjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.observatordebacau.ro%2F2011%2F03%2F23%2Fcontroalele-inspectorilor-dsvsa-bacau.html&ei=elPQUa3NGYeION-igKAN&psig=AFQjCNGv3VTxn8TvbisT77T1JDa0qGE5kg&ust=1372693747287729
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animală, I.N.S.C.R., Iaşi.. 

4.     Stănescu Vaşile, Apostu S., (2010) – Igienă, inspecţia şi siguranţa alimentelor de origine 

animală, vol I, II şi III, Editura Risoprint Cluj Napoca. 

5.     Savu C-tin, Lucian Boncea, Vlad Gheorghita, Nita Caragata, Ovidiu Savu, Georgescu 

Maria, Carmen Petcu, (2012) – Igienă şi controlul alimentelor de origine animal, Editura 

Semne, Bucuresti. 

6.    Vlad Gheorghita, (2011) -  Organizarea activităţii de control sanitar veterinar oficial a 

unităţilor care produc alimente de origine animală în România, Lucrare obtinerea gradului 

profesşional - medic veterinar primar, Iaşi, 2011 

7. ***ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a 

produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de 

producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de 

origine nonanimală. 

8. ***Standardul SR EN ISO 22000:2005 Sisteme de management a siguranţei alimentelor. 

9. ***Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se 

aplică alimentelor de origine animală   

10. ***Regulamentul  (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele 

alimentare. 

11. ***Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Conşiliului din 28 

ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de 
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instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în 

domeniul siguranţei produselor alimentare. 

12. ***REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONŞILIULUI din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura 

verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi 

cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor; 

13. ***REGULAMENTUL (CE) NR. 854/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONŞILIULUI  din 29 aprilie 2004  de stabilire a normelor specifice de organizare a 

controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman; 

14. ***REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONŞILIULUI din 29 aprilie 2004 privind igienă produselor alimentare. 

15. *** NOTA DE SERVICIU Nr. 37.402/23.07.2007 - GHID privind clasificarea riscului în 

unităţile de producţie din domeniul alimentar, Programul Phare Twinning Project no. 

RO04/IB/AG/14 “Dezvoltarea şi Consolidarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor “ 

16.  http://lex.justice.md  

17.  http://eur-lex.europa.eu/ro/legis/avis_consolidation.htm 

18. http://www.google.ro/ 

19. *** Ghidurile de buna practica anexate  

Industria produselor 

de patiserie şi cofetărie 

 

Patronatul Roman din Industria de Morarit Panificatie şi Paste fainoase- 
ROMPAN 
Calea Plevnei 145, 
cod 060012 sect.6 
31 42 413 
31 23 120 
31 22 650-Fax 
 
şi 
 
ANAMOB  
Str. Cristea Mateescu (fosta Cheile Zănoagei) nr. 2, bloc 35, scara 2, parter, 
apt. 57, 
sector 2, Bucuresti, 023667 [Interfon: 57C] 
4021-242-2113, 4021-243-4400 

Industria panificaţiei 

 

Patronatul Roman din Industria de Morarit Panificatie şi Paste fainoase- 
ROMPAN 
Calea Plevnei 145, 

http://lex.justice.md/
http://eur-lex.europa.eu/ro/legis/avis_consolidation.htm
http://www.google.ro/
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cod 060012 sect.6 
31 42 413 
31 23 120 
31 22 650-Fax 
 
şi 
 
ANAMOB  
Str. Cristea Mateescu (fosta Cheile Zănoagei) nr. 2, bloc 35, scara 2, parter, 
apt. 57, 
sector 2, Bucuresti, 023667 [Interfon: 57C] 
4021-242-2113, 4021-243-4400 

Industria conservelor 

de legume şi fructe 

 

Patronatul din Industria de Conserve din Legume şi Fructe şi Conserve Mixte- 
ROMCONSERV 
 
Pta Walter Maracineanu 1-3,  
Cod 010155, sect.1 
31 49 724 
31 49 740-Fax 

Industria de morărit – 

grâu şi porumb 

 

Patronatul Roman din Industria de Morarit Panificatie şi Paste fainoase- 
ROMPAN 
Calea Plevnei 145, 
cod 060012 sect.6 
31 42 413 
31 23 120 
31 22 650-Fax 
 
şi 
 
ANAMOB  
Str. Cristea Mateescu (fosta Cheile Zănoagei) nr. 2, bloc 35, scara 2, parter, 
apt. 57, 
sector 2, Bucuresti, 023667 [Interfon: 57C] 
4021-242-2113, 4021-243-4400 
 

Depozitarea seminţelor 

de consum 

 

ANAMOB  
Str. Cristea Mateescu (fosta Cheile Zănoagei) nr. 2, bloc 35, scara 2, parter, 
apt. 57, 
sector 2, Bucuresti, 023667 [Interfon: 57C] 
4021-242-2113, 4021-243-4400 

Bune practici de igienă 

şi procesare în 

industria cărnii 

 

Federatia Patronala Romana din Industria Alimentara  - ROMALIMENTA- 
Piata Walter Maracineanu 1-3, cod.010 155, poarta 2, etj.1, sect.1 
Bucuresti, Romania 
tel./fax 004021-312 44 42; 004021- 311 10 25 
 
Împreuna cu 
 
Asociatia Romana a Carnii- ARC 
Bd. Bucurestii Noi 118,  
cod 012366, sect.1 
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66 77 406 
66 77 407-Fax 

Bune practici agricole 

 

ANAMOB  
 
Str. Cristea Mateescu (fosta Cheile Zănoagei) nr. 2, bloc 35, scara 2, parter, 
apt. 57, 
sector 2, Bucuresti, 023667 [Interfon: 57C] 
4021-242-2113, 4021-243-4400 

Industria malţului şi 

berii 

 

Patronatul Societatilor Independente Producatoare de Bere din Romania PŞIPBR 

 
Piata Walter Maracineanu 1-3, cod.010 155, poarta 2, etj.3, sect.1 
Bucuresti, Romania 
tel./fax 315 81 37 

Industria zahărului 

 

Patronatul  Zaharului din Romania 

Bd. N. Balcescu nr.5, Bl. Dunarea,sc.C,etj.3,ap.62, sect.1  
312 67 30 
312 52 09-fax 

Industria laptelui Asociatia Patronala Romana din Industria Laptelui 

 

Piata Walter Maracineanu 1-3, cod.010 155, poarta 2, etj.2, ca. 187, sect.1 

Bucuresti, Romania 

313 38 67 tel/fax 
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