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INTRODUCERE 

Această introducere vă oferă informații generale privind structura ghidului și etapele de 

inițiere a afacerii în domeniul alimentației publice 

Prezentul document are ca scop susținerea viitorilor operatori din sectorul alimentar sau cei 

implicați în lanțul alimentar în sensul unei mai bune înțelegeri și a aplicării corecte și uniforme a 

legislației din domeniul siguranței și calității alimentului. 

 

Pentru facilitarea respectării legislației în domeniu, Proiectul USAID BRITE a elaborat acest ghid 

pentru a informa unitățile de alimentație publică și comercializare a produselor alimentare despre 

procesul de obținere a actelor permisive în domeniul siguranței alimentelor și despre cerințele care 

trebuie respectate pentru a fi posibilă eliberarea actelor respective. 

 

Ghidul este compus din următoarele capitole: 

 Capitolul 1 prezintă structura legislației în domeniul siguranței alimentelor, care a suferit 

modificări esențiale în ultimii 5 ani ca rezultat al transpunerii legislației Uniunii Europene; 

 Capitolul 2 descrie cele mai bune practici în asigurarea unui mediu de producere conform 

pentru a fi posibilă producerea și comercializarea produselor alimentare sigure; 

 Capitolul 3 prezintă principalele etape de efectuare a analizei pericolelor și elaborare a 

Planului HACCP, care este o metodă modernă și eficace de identificare a măsurilor de 

control critice pentru siguranța alimentului care trebuie implementate în cadrul unității. 

Începând cu anul 2007, implementarea  HACCP este o cerință legală obligatorie pentru 

toate unitățile implicate în circuitul alimentar al Republicii Moldova. 

 Capitolul 4 descrie procesul de obținere a actelor permisive în domeniul siguranței 

alimentelor, precum și principalele principii de organizare a controalelor de stat în domeniul 

siguranței alimentelor. 

Inițierea activității în domeniul alimentației publice implică următoarele etape: 

Etapa 1. Orice agent economic care dorește să devin operator în sectorul alimentar trebuie 

să studieze și să se documenteze la prima etapă cu bunele practici de producție  în asigurarea unui 

mediu de producere conform pentru a fi posibilă producerea și comercializarea produselor 

alimentare sigure prezentate în Capitolul 1 și 2.  

Etapa 2. Operatorul din sectorul alimentar trebuie să se conformeze  cu cerințele privind 

siguranța alimentului și/sau cerințelor sanitare de la etapa de repartizare a lotului pentru construcție. 

Atît la etapa construcției și dării în exploatare a încăperilor, precum și ulterior, la inițierea și 

desfășurarea activității, unitățile de alimentație publică și comercializare a produselor alimentare 

sunt obligate să obțină o serie întreagă de acte permisive în domeniul sanitar și siguranței 

alimentelor (a se vedea Capitolul 4). 

Etapa3. Art.21 Legea 78 din 18.03.2004 impune operatorii din sectorul alimentar să 

implementeze un sistem de analiză a pericolelor şi puncte critice de control. Această cerință 

generală este strâns legată și de alte cerințe obligatorii prevăzute de legislația. Implementarea 

generală a procedurilor bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – 

Analiza pericolului şi punctele critice de control), împreună cu aplicarea bunelor practici de igienă 

specificate în Capitolul 2. Sistemul HACCP este un instrument menit să ajute operatorii din sectorul 

alimentar să obțină un nivel mai mare de siguranță alimentară, care este prezentat succint în 

Capitolul 3. 
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1. PRINCIPALELE CERINȚE ALE 

LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL 

SIGURANȚEI ALIMENTELOR 

În Republica Moldova bolile și afecțiunile provocate de produsele alimentare sunt o cauză majoră a 

stresului personal și o povară economică evitabilă, principalele daune fiind provocate de intoxicațiile 

alimentare. Acestea sunt afecțiuni cauzate de consumul de alimente contaminate cu 

microorganisme patogene cum sunt bacteriile, virusurile sau paraziții, simptomele cele mai 

frecvente fiind diareea, greața, vărsăturile și durerile abdominale. 

Conform datelor Centrului Național de Sănătate Publică
1
, în anul 2014 au fost înregistrate 10.584 

focare de boli diareice acute cu afectarea a 12.348 persoane, inclusiv 45 izbucniri (5 și mai mulți 

bolnavi sau purtători) cu 940 bolnavi (numărul maximal înregistrat în ultimii 20 ani). Un factor 

îngrijorător este faptul că 2/3 din persoanele afectate sunt copii (0-17 ani). Sursa de infecție a fost 

stabilită doar în 2.2% din cazuri, dar rolul unităților de alimentație publică este clar din statistica 

izbucnirilor cu calea alimentară de transmitere: 8 (23%) izbucniri au fost înregistrate la întreprinderi 

de alimentație publică și 10 (29%) - la instituții de educație și odihnă pentru copii și adolescenți 

(restul - în condiții casnice [48%]). 

Abordarea problemei asigurării siguranței alimentelor de către industria alimentară, inclusiv unitățile 

de alimentație publică, a evoluat în timp și în prezent cea mai eficientă se consideră aplicarea unui 

sistem integrat ce include 3 piloni: 

 Măsuri derulate pentru verificarea dacă produsele finite sunt cu adevărat sigure (în calitate 

de referință servesc diverse documente normative ce reglementează nivelul maxim 

admisibil a contaminanților în produsele finite); 

 Măsuri derulate în timpul recepției materiilor prime, procesării, transportării și distribuției, 

incluzând aspectele privind clădirile (amplasare, mod de construcție, fluxuri, etc.), facilitățile 

pentru realizarea curățeniei, pentru producerea de alimente sigure (în calitate de referință 

servesc diverse regulamente și coduri sanitare și igienice generale sau specifice anumitor 

sectoare de activitate); 

 Efectuarea analizei pericolelor în baza principilor HACCP pentru a confirma că sistemul de 

gestiune a siguranței alimentului aplicat de unitate ține cont de specificul alimentelor, 

proceselor și clientelei unității respective și pentru a identifica măsurile de control critice 

pentru siguranța alimentului în cadrul unității. 

Această abordare este pusă la baza legislației Uniunii Europene în domeniul siguranței alimentelor 

și care este în proces de transpunere în legislația națională. Principiile generale sunt expuse în 

Legea Parlamentului Nr.78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare, Legea Nr.113 din 

18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța 

alimentelor și Hotărârea Guvernului Nr.412 din 25.05.2010 pentru aprobarea Regulilor generale de 

igienă a produselor alimentare. Unul din principiile de bază este responsabilitatea agenților 

economici din sectorul alimentar pentru siguranța alimentelor ce se află sub controlul acestora. 

Autoritățile statului sunt responsabile pentru efectuarea controlului privind respectarea legislației 

alimentelor, furnizarea informațiilor științifice privind alimentele și siguranța lor, evaluarea riscurilor 

și elaborarea ghidurilor de bune practici pentru igienă și pentru aplicarea principiilor HACCP pentru 

diferite sub-sectoare ale circuitului alimentar. În calitate de autoritate competentă a fost desemnată 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, unele responsabilități fiind delegate Ministerului 

Sănătății. 

                                                           
1
 Centrul Național de Sănătate Publică, Supravegherea de stat a sănătății publice în Republica Moldova (raport național pe anul 

2014) 
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Figura 1: Structura cadrului legal al Republicii Moldova în domeniul siguranței alimentelor 

 

Legislația de bază este completată cu un număr mare de alte documente legislative care detailează 

cerințele generale pentru anumite sub-sectoare cu risc sporit și modalitățile de implementare a 

controalelor în domeniul siguranței alimentelor. În continuare Ghidul va prezenta recomandări 

privind implementarea bunelor practici în unitățile de alimentație publică și magazine alimentare, cu 

includerea referințelor la cerințele detaliate ale legislației în vigoare. Deoarece în prezent legislația 

în domeniul siguranței alimentelor este în proces de permanentă schimbare prin transpunerea 

legislației Uniunii Europene, se recomandă verificarea statutului legal a documentelor la care face 

referință Ghidul prezent. 
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2. PROGRAME PRELIMINARE 

2.1. Construcția și planificarea clădirilor 

2.1.1. Infrastructura exterioară 

Practicile recomandate 

Clădirile și utilitățile trebuie să reprezinte construcții durabile și să fie menținute în stare adecvată. 

Materialele folosite la construcție nu trebuie să transmită substanțe nedorite în procesul de 

producere a preparatelor culinare. Clădirile și utilitățile trebuie amplasate în depărtare de la zonele 

care pot duce la contaminări de la apele freatice (de exemplu, gunoiști, instalații de epurare a 

apelor, ferme zootehnice) și de la zonele susceptibile atacurilor de dăunători. Clădirile și utilitățile 

trebuie proiectate și construite în corespundere cu natura operațiilor, amplasării și organizării 

fiecărei zone de lucru. Activitățile trebuie executate în condiții igienice adecvate pe durata întregului 

proces, de la recepționarea materiei prime până la consumul produselor finite. Proiectarea clădirilor 

trebuie să prevină contaminarea încrucișată între zonele de lucru și între operațiuni. 

Spațiile și sistemele auxiliare (de suport) care nu sunt compatibile cu cerințele igienice pentru 

întreprinderile de alimentație publică (cum ar fi spațiile de odihnă, camerele de baie, spălătoriile de 

rufe, depozitele de produse de curățare, platformele de colectare a deșeurilor) trebuie să fie izolate 

pentru a evita riscul contaminării produselor alimentare prin suprafețele de contact. Planificarea 

trebuie să asigure fluxul unidirecțional a produselor. 

Cerințe legale 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 1 „Cerințe generale de igienă pentru obiectivele din domeniul alimentar, cu 

excepția instalațiilor mobile și/sau temporare (marchize, standuri de comercializare, vehicule 

mobile pentru vânzare), precum și a automatelor pentru vânzare”, pct.22-23 

http://lex.justice.md/md/334708     

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitol II „Cerințe privind amplasarea, proiectarea și 

amenajarea unităților”, Anexa Nr.4, pct.5-29 

http://lex.justice.md/md/325940  

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitol II „Cerințe privind amplasarea, proiectarea și amenajarea 

unităților”, Anexa nr.3, pct.1-25 

http://lex.justice.md/md/341401  

2.1.2. Spațiile de lucru 

2.1.2.1 Cerințe generale 

Practicile recomandate 

Spațiile interne de producție trebuie proiectate astfel încât să asigure o amplasare corectă a 
utilajelor, echipamentelor și materialelor pentru a preveni contaminarea încrucișată. În acest scop 
spațiile de lucru vor fi clar identificate și marcate fizic sau funcțional. Toate încăperile vor fi 
proiectate astfel încât să asigure destul spațiu pentru efectuarea tuturor operațiunilor tehnologice, 
de curățare și de mentenanță.  

Recepția produselor trebuie să se efectueze pe un teritoriu izolat și curat. Zona de recepție a 
produselor trebuie proiectată astfel încât să corespundă cerințelor igienice pentru toate tipurile de 
produse recepționate. 

http://lex.justice.md/md/334708
http://lex.justice.md/md/325940
http://lex.justice.md/md/341401
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Pentru prevenirea contaminării încrucișate, produsele gata pentru consum nu trebuie să contacteze 
cu materiile prime și semifabricatele. Produsele crude sau potențial periculoase trebuie procesate în 
spații separate sau zone delimitate prin bariere de la zona unde se află produsele finite. 

2.1.2.2 Spații de producție culinară 

Practicile recomandate 

Suprafața pereților, pardoselilor și tavanelor trebuie executată din materiale impermeabile, lavabile, 
non-absorbante și nu trebuie să includă fisuri sau alte spații care ar permite acumularea de 
murdărie. 

Pardoselile trebuie executate din materiale antiderapante. Unde este posibil, joncțiunile dintre 
pardoseli și pereți trebuie să fie arcuite sau rotunjite. Ușile trebuie să fie non-absorbante, rezistente 
și să trebuie să aibă o suprafață netedă și nedeteriorată. Materialele utilizate trebuie să fie 
rezistente la metoda utilizată de curățare și dezinfecție. 

Trebuie să fie prevăzut un sistem de drenaj a apelor, în special pentru zonele unde se efectuează 
un volum mare de operațiuni și are loc un flux mare de personal, precum și pentru spațiile unde 
sunt amplasate echipamentele specifice de spălare a veselei, ustensilelor. Tavanele și armăturile 
fixe pe tavane trebuie construite astfel încât să minimizeze acumularea de murdărie și condensat.  

Ferestrele și alte deschizături trebuie proiectate astfel încât să evite acumularea de murdărie și să 
includă plase de protecție contra insectelor. Ele trebuie să fie prevăzute cu mecanisme de auto-
închidere și să închidă etanș. Plasele de protecție folosite trebuie să fie ușor demontabile pentru a 
le curăța. Pervazurile interne ale ferestrelor, dacă există, trebuie să fir netede, fără colțuri ascuțite, 
cu suprafață non-absorbantă. 

Cerințe legale 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 2 „Cerințe pentru încăperile în care se produc, tratează sau procesează produse 

alimentare, cu excepția spațiilor pentru servirea mesei și a instalațiilor mobile și/sau 

temporare (marchize, standuri de comercializare, vehicule mobile pentru vânzare), precum 

și a automatelor pentru vânzare”, pct. 32-34 

http://lex.justice.md/md/334708  

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitol II „Cerințe privind amplasarea, proiectarea și 

amenajarea unităților”, Anexa Nr.4, pct. 20-29 

http://lex.justice.md/md/325940  

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitol II „Cerințe privind amplasarea, proiectarea și amenajarea 

unităților”, Anexa nr.3, pct.18-25 

http://lex.justice.md/md/341401  

2.1.3. Iluminare și ventilare 

Practicile recomandate 

Toate spațiile trebuie prevăzute cu un sistem adecvat de iluminare. Sistemul de iluminat va fi 
proiectat astfel încât să nu aibă acțiune negativă asupra produselor alimentare. Sistemul de iluminat 
trebuie dotat cu elemente de protecție care ar garanta că, în caz de deteriorare mecanică, nu se va 
produce contaminarea produselor, echipamentelor și spațiilor. Intensitatea iluminării naturale și 
artificiale trebuie să asigure condițiile sanitar-igienice de lucru a personalului. 

Sistemele de ventilare trebuie proiectate și construite pentru procesul și producția concretă și 
trebuie să asigure menținerea temperaturii și umidității condiționate de procesul și producția 
concretă. Trebuie să fie prevăzut un astfel sistem de ventilarea naturală și/sau mecanică încât aerul 
să circule din zonele curate în cele murdare. Toate deschizăturile trebuie să fie protejate prin 
echipamente sau sisteme ce previn contaminarea: flux direcționat de aer (flux laminar), perdele de 
aer sau uși duble. Un bun sistem de ventilare trebuie prevăzut pentru zonele de preparare a 

http://lex.justice.md/md/334708
http://lex.justice.md/md/325940
http://lex.justice.md/md/341401
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produselor (de exemplu, bucătăria) pentru a elimina aburii și vaporii în exces, mirosurile, precum și 
a contribui la reducerea temperaturii. Trebuie să fie prevăzute hote ușor curățabile pentru a elimina 
toți vaporii produși în procesul de preparare a bucatelor. 

Cerințe legale 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 1 „Cerințe generale de igienă pentru obiectivele din domeniul alimentar, cu 

excepția instalațiilor mobile și/sau temporare (marchize, standuri de comercializare, vehicule 

mobile pentru vânzare), precum și a automatelor pentru vânzare”, pct.28 

http://lex.justice.md/md/334708  

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitol IV „Cerințe privind iluminarea și ventilarea”, Anexa Nr.4, 

pct.42-47 

http://lex.justice.md/md/325940  

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitol IV „Cerințe privind iluminarea și ventilarea”, Anexa 

nr.3, pct.27-30 

http://lex.justice.md/md/341401  

2.1.4. Instalațiile sanitare și toaletele pentru personal 

Practicile recomandate 

Instalațiile sanitare, preconizate pentru respectarea de către personal a cerințelor igienice, trebuie 

să corespundă nivelului cerințelor organizației privind siguranța alimentară. Instalațiile sanitare 

trebuie să fie clar marcate și amplasate în apropierea zonelor asupra cărora se extind cerințele de 

igienă. Organizația trebuie: 

 Să pună la dispoziția personalului o cantitate suficientă și în locuri adecvate mijloace 

igienice precum instalații de spălare, uscare și, dacă este necesar, de tratare igienică a 

mâinilor (inclusiv chiuvete, robinete cu apă caldă și rece, săpun și/sau soluții de dezinfecție); 

 Să asigure dotarea cu chiuvete destinate special pentru spălarea mâinilor cu robinete ce 

sunt puse în funcțiune fără utilizarea mâinilor și chiuvete destinate spălării produselor 

alimentare și punctelor de spălare a echipamentelor; 

 Să asigure o cantitate suficientă de toalete cu construcție igienică, care să aibă ieșire 

directă în spațiul de producere și depozitare; 

 Să asigure o cantitate suficientă de vestiare; 

 Să asigure o astfel de amplasare a vestiarelor, încât personalul antrenat în procesul de 

producere să poată intra în spațiul de producere cu un risc minim de contaminare a hainelor 

sale; 

 Să respecte criteriile microbiologice pentru apa folosită la spălarea mâinilor care să 

corespundă criteriilor pentru apa potabilă; 

 Să asigure o cantitate suficientă de chiuvete pentru spălarea mâinilor, atât în interior, cât și 

în exterior. 

Cerințe legale 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 1 „Cerințe generale de igienă pentru obiectivele din domeniul alimentar, cu 

excepția instalațiilor mobile și/sau temporare (marchize, standuri de comercializare, vehicule 

mobile pentru vânzare), precum și a automatelor pentru vânzare”, pct. 24-25, 30 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitol XV „Cerințe privind anexele social-sanitare”, Anexa 

Nr.4, pct.178-185 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

http://lex.justice.md/md/334708
http://lex.justice.md/md/325940
http://lex.justice.md/md/341401
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
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 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitol XIII „Cerințe privind anexele social-sanitare”, Anexa 

nr.3, pct.91-92 

http://lex.justice.md/md/341401  

2.1.5. Mentenanța preventivă și corectivă 

Practicile recomandate 

Clădirile, instalațiile, echipamentele și utilitățile întregii organizații, inclusiv sistemele de drenaj și 

canalizare, trebuie menținute în stare adecvată prin intermediul intervențiilor de mentenanță 

preventivă și corectivă, pentru a garanta respectarea cerințelor igienice, funcționarea conform 

specificațiilor, precum și prevenirea contaminării produselor alimentare. 

Organizația trebuie să garanteze că mentenanța nu exercită o influență negativă asupra siguranței 

produselor alimentare. Planurile de mentenanță trebuie elaborate și plasate la locurile de muncă.  

Planurile de mentenanță preventivă trebuie să includă toate echipamentele și mijloacele folosite la 

monitorizarea și/sau controlul pericolelor pentru siguranța alimentară. 

Reparațiile sau intervențiile de mentenanța corectivă trebuie executate astfel încât să nu apară 

pericole pentru contaminarea produselor sau echipamentelor din zona de producere. Dacă pe 

durata intervențiilor de mentenanța corectivă există pericolul contaminării liniilor de producere 

adiacente sau a echipamentului, funcționarea liniilor adiacente și a echipamentului este oprită 

pentru a preveni contaminarea. 

Intervențiile de mentenanță asupra echipamentelor care au un impact semnificativ asupra siguranței 

alimentelor trebuie să fie executate în mod prioritar. 

Soluțiile temporare pentru repararea echipamentelor nu trebuie să influențeze siguranța alimentelor. 

O cerere pentru o repararea permanentă trebuie inclusă în planul de mentenanță. 

În cazurile în care există pericolul contactului direct sau indirect cu produsele alimentare, lubrifianții 

și fluidele de transfer termic trebuie să fie de uz alimentar. 

Procedura de eliberare în procesul de producere a echipamentelor supuse intervențiilor de 

mentenanță trebuie să includă curățarea, igienizarea (precum este specificată în procedurile de 

igienizare) și inspecția preventivă.  

Personalul de mentenanță trebuie instruit în pericolele pentru siguranța produselor asociate cu 

activitatea sa. 

Înregistrările recomandate 

 Planul de mentenanță a echipamentului /spații utilizate în fabricație 

 Înregistrări privind mentenanța echipamentelor/spațiilor utilizate în fabricație 

Cerințe legale 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 5 „Cerințe pentru echipamente”, pct.43-45 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitolul V „Cerințe privind utilajul și mobilierul 

tehnologic, ustensilele”, Anexa Nr.4, pct.48 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitolul V. Cerințe privind utilajul, mobilierul tehnologic, 

echipamentele și ustensilele, Anexa nr.3, pct.31 

http://lex.justice.md/md/341401  

http://lex.justice.md/md/341401
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
http://lex.justice.md/md/341401
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2.2. Alimentarea cu apă 

2.2.1. Apa potabilă 

Practicile recomandate 

Trebuie să se asigure alimentarea cu apă la presiunea și temperatura necesară, precum și instalații 

pentru păstrarea ei. Instalațiile pentru păstrarea apei trebuie să fie curate și monitorizate periodic. 

Când sunt utilizate surse private de apă (fântâni, sonde) pentru a produce apă potabilă, trebuie să 

fie instalate echipamente de dezinfectare și/sau de purificare a apei. Se va utiliza doar apă potabilă. 

Înregistrări a controalelor efectuate trebuie să fie păstrate. 

Aburul care întră în contact cu alimentele sau cu suprafețele ce întră în contact cu alimentele 

trebuie produs din apă potabilă. 

Cerințe legale 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 7 „Aprovizionarea cu apă”, pct.50-56 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitolul III „Cerințe privind asigurarea cu apă și canalizarea”, 

Anexa Nr.4, pct.30-41 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitolul III „Cerințe privind asigurarea cu apă și canalizarea”, 

Anexa nr.3, pct.26 

http://lex.justice.md/md/341401  

 HG nr.934 din 15.08.2007, Anexa Nr.2 „Normele sanitare privind calitatea apei potabile”  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325013 

2.2.2. Gheața 

Practicile recomandate 

Gheața care este utilizată în contact cu alimentele sau cu suprafețele ce întră în contact cu 

alimentele trebuie produsă din apă potabilă și trebuie să fie transportată, manipulată și păstrată într-

un mod ce o protejează de contaminare. 

Facilitățile folosite pentru producerea și păstrarea gheții trebuie să prevină contaminarea și trebuie 

să fie curățate, dezinfectate și menținute în conformitate cu instrucțiunile producătorului. 

Mecanisme pentru confirmarea conformității microbiologice a gheții, procurate sau produse pe loc, 

trebuie să fie elaborate. 

Cerințe legale 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 7 „Aprovizionarea cu apă”, pct.54-55 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitolul III „Cerințe privind asigurarea cu apă și canalizarea”, 

Anexa Nr.4, pct.34-35 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitolul III. Cerințe privind asigurarea cu apă și canalizarea, 

Anexa nr.3 la pct.26 

http://lex.justice.md/md/341401  

 HG nr.934 din 15.08.2007 Normele sanitare privind calitatea apei potabile, Anexa Nr.2 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
http://lex.justice.md/md/341401
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325013
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
http://lex.justice.md/md/341401
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http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325013 

2.2.3. Apa nepotabilă 

Practicile recomandate 

Apa nepotabilă folosită în sistemele de refrigerare, la producerea aburului, controlul incendiilor, 

diluarea scurgerilor de substanțe periculoase și alte activități similare, trebuie să fie transportată prin 

conducte minuțios separate de cele ce transportă apa potabilă, fără conexiuni transversale între ele 

și fără posibilitatea refluxului apei industriale către conductele cu apă potabilă. Aceste conducte 

trebuie clar identificate, preferabil cu culori standardizate în conformitate cu ISO 14726:2008 Nave 

și tehnologie maritimă. Culori pentru identificarea lichidelor vehiculate în instalațiile cu tubulaturi. 

Cerințe legale 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 7 „Aprovizionarea cu apă”, pct.52 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitolul III „Cerințe privind asigurarea cu apă și canalizarea”, 

Anexa Nr.4, pct.36 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitolul III „Cerințe privind asigurarea cu apă și canalizarea”, 

Anexa nr.3, pct.26 

http://lex.justice.md/md/341401  

2.3. Echipamente și ustensile 

Practicile recomandate 

Echipamentele și ustensilele trebuie să fie fabricate din materiale rezistente la apă și coroziune, 

care nu transferă substanțe toxice, arome și gusturi către alimente. 

Echipamentele și ustensilele trebuie să fie capabile să reziste la operațiuni frecvente de curățare și 

dezinfectare și trebuie să dispună de o suprafață netedă fără găuri, crăpături sau fisuri.  

Echipamentele mobile (precum linguri, mixere, farfurii, tigăi) trebuie protejate de contaminare. 

Toate echipamentele trebuie proiectate și construite astfel încât să asigure condiții generale 

igienice, iar suprafețele lor trebuie să fie ușor de curățat și dezinfectat. 

Echipamentele trebuie să fie supuse programelor de mentenanță, inclusiv calibrarea 

echipamentelor de măsurare, precum termometrele și echipamentele de înregistrare a temperaturii. 

Trebuie să fie efectuate și păstrate înregistrări a controlului și identificării echipamentelor și 

ustensilelor, conform specificațiilor lor. 

Înregistrările recomandate  

 Plan privind calibrarea echipamentelor de control și măsură 

 Etichetarea oțelurilor inoxidabile utilizate în mod obișnuit în industria alimentară  

Cerințe legale 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 5 „Cerințe pentru echipamente”, pct.43-45 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitolul V „Cerințe privind utilajul și mobilierul tehnologic, 

ustensilele”, Anexa Nr.4, pct.48 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325013
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
http://lex.justice.md/md/341401
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
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 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitolul V „Cerințe privind utilajul, mobilierul tehnologic, 

echipamentele și ustensilele”, Anexa nr.3, pct.31 

http://lex.justice.md/md/341401  

 Ordin Nr.114 din 02.07.2012 Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului 

metrologic legal  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345410 

2.4. Igiena personală 

2.4.1. Generalități 

Practicile recomandate 

Responsabilitatea pentru asigurarea conformității întregului personal cu cerințele privind igiena 

personală trebuie alocată în mod specific personalului de supraveghere competent. 

Vizitatorii (de exemplu, inspectorii ANSA și CNSP, clienții, personalul de mentenanță) trebuie să 

aibă acces restricționat în zonele de manipulare cu produsele alimentare. Acești vizitatori trebuie să 

folosească haine de protecție și să se conformeze cerințelor igienice a unității.  

2.4.2. Instruirea în domeniul igienei 

Unitatea trebuie să asigure o instruire adecvată, relevantă și continuă a personalului în domeniul 

igienei personale. Înregistrările acestor instruiri trebuie să fie păstrate. 

Instruirea trebuie să includă descrierea bolilor sau stărilor de sănătate care pot afecta siguranța 

alimentelor și de manifestarea cărora trebuie să fie informat managementul unității. Eficacitatea 

instruirilor trebuie să fie evaluată. 

Înregistrările recomandate  

 Plan privind instruirea personalului în cadrul organizației 

 Înregistrări privind instruirea individuală a personalului 

Cerințe legale 

 Legea Nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, art. 30, pct. 5: 

Persoanele juridice sunt obligate să asigure instruirea igienică a angajaților 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331169 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 12 „Instruire”, pct. 76-78 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitolul XIV „Cerințe privind igiena personalului și cerințe de 

sănătate”, Anexa Nr.4, pct.164 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitolul XI „Cerințe privind curățarea și igiena încăperilor, 

instalațiilor și ustensilelor, igiena personalului, precum și cerințe de sănătate”, Anexa nr.3, 

pct.88 

http://lex.justice.md/md/341401  

 Hotărîrea medicului-șef sanitar de stat Nr.2 din 01.08.2014 cu privire la instruirea igienică a 

angajaților  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354562 

2.4.3. Starea de sănătate 

2.4.3.1 Generalități 

Practicile recomandate 

http://lex.justice.md/md/341401
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345410
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331169
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
http://lex.justice.md/md/341401
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354562
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Managementul unității trebuie să asigure că sănătatea personalului antrenat în activitatea unității nu 

are un efect advers asupra alimentelor. Oricărei persoane afectate de o boală contagioasă sau cu 

prezența rănilor deschise i se va interzice lucrul în zonele de manipulare cu alimente dacă există 

riscul contaminării alimentelor. 

Cerințe legale 

 Legea Nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, art. 30, pct. 6: 

„Persoanele juridice sunt obligate să organizeze examenul medical al angajaților în cazurile 

prevăzute de legislație” 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331169 

2.4.3.2 Examinarea medicală 

Practicile recomandate 

Examinarea medicală a personalului înainte de angajare trebuie să fie efectuată dacă: 

a) Este solicitată de organismele abilitate de control în domeniul siguranței alimentelor și 

sănătății publice; 

b) Este justificată de considerațiuni epidemiologice; 

c) Este justificată de istoria medicală a personalului unității; 

d) Este justificată de natura alimentelor preparate de unitate. 

2.4.3.3 Boli transmisibile 

Practicile recomandate 

Personalului unității nu i se va permite intrarea în zonele unde alimentele sunt păstrate sau fabricate 

dacă se cunoaște sau se suspectează că este bolnav de o boală (sau purtătorul unei boli) ce poate 

fi transmisă prin alimente sau prezintă plăgi infectate, infecții cutanate, eczeme sau cu vomitări și 

diaree. 

Personalul trebuie încurajat să raporteze managementului orice boală sau stare de sănătate care 

poate afecta siguranța alimentelor. 

Dacă un angajat a fost restricționat de la lucrul în zonele de manipulare a alimentelor din cauza unei 

boli transmisibile, el va fi reprimit în aceste zone doar cu permisul/avizul unui medic competent. 

2.4.3.4 Răni 

Practicile recomandate 

Orice persoană care prezintă o tăietură sau rană nu va intra în contact cu alimentele sau cu 

suprafețele de contact cu alimentele până când rana nu este protejată completamente de un 

pansament impermeabil care este bine fixat. Seturi adecvate de prim ajutor trebuie să fie asigurate 

de către managementul unității. 

2.4.4. Curățenia personală 

2.4.4.1 Generalități 

Practicile recomandate 

Orice angajat din zonele de manipulare a alimentelor trebuie să mențină un nivel înalt de curățenie 

personală în timpul lucrului și trebuie să poarte echipament adecvat de protecție inclusiv de 

acoperire a părului, mustețelor și bărbii. Dacă este necesar, trebuie folosită încălțăminte adecvată. 

Toate echipamentele de protecție trebuie să fie curățabile dacă nu sunt de unică folosință. 

Echipamentele de protecție trebuie să fie menținute într-o stare curată consistentă cu natura lucrului 

în care este angajată persoana respectivă. Echipamentele de protecție vor fi utilizate doar în cadrul 

unității. Dacă este necesar, trebuie folosite măști de protecție. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331169
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Șorțurile și obiectele similare nu trebuie spălate și/sau uscate în zonele de manipulare sau 

preparare a alimentelor.  

În perioadele când alimentele sunt manipulate manual, inelele trebuie îndepărtate sau acoperite. 

Personalul nu trebuie să poarte alte bijuterii când este antrenat în manipularea alimentelor. 

2.4.4.2 Spălarea mâinilor 

Practicile recomandate 

Personalul aflat la muncă trebuie să-și spele mâinile frecvent și minuțios cu săpun și/sau soluție de 

dezinfectare sub apă curgătoare potabilă. Mâinile trebuie spălate obligatoriu la începutul lucrului în 

zonele cu alimente, imediat după utilizarea toaletei, după manipularea materialelor contaminate, și 

oricând este necesar. 

Mâinile trebuie spălate, și dezinfectate la necesitate, imediat după manipularea oricărui material 

care poate transmite boli sau contamina alimente sau echipamente. Semne de avertisment despre 

necesitatea spălării și dezinfectării mâinilor trebuie să fie afișate la locurile respective. 

Managementul unității trebuie să întreprindă supravegherea adecvată a respectării acestor cerințe. 

Personalul trebuie să-și spele mâinile minuțios la diferite etape ale preparării alimentelor și între 

operațiunile de manipulare a alimentelor când există riscul contaminării încrucișate. 

Utilizarea alcoolului, gelurilor și mănușilor nu înlocuiesc spălarea igienică a mâinilor, dar pot fi 

complementare. 

Recomandări mai detaliate privind efectuarea dezinfecției igienice a mâinilor și metodele de testare 

a eficienței dezinfecției sunt descrise în următoarele standarde și ghiduri internaționale:    

 EN 1499:1997 Dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare (Hygienic hand wash - Test 

method and requirements); 

 EN 1500:1997 Dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare (Hygienic hand rub - Test method 

and requirements); 

 WHO guidelines on hand hygiene in health care 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44102/1/9789241597906_eng.pdf  

Înregistrările recomandate  

 Dezinfecția igienică a mâinilor 

2.4.4.3 Mănuși 

Practicile recomandate 

Mănușile trebuie să fie din materiale permise la contact cu alimentele și trebuie menținute în condiții 

curate și igienice. Purtarea mănușilor nu scutește personalul de la necesitatea spălării minuțioase a 

mâinilor. Mănușile rupte sau sparte trebuie înlăturate. 

Mănușile din zale sunt în mod special dificile de curățat și dezinfectat din cauza construcției lor. 

Curățarea atentă urmată de încălzire sau imersie de durată în dezinfectant este necesară. Unele 

mănuși din fibre reprocesate nu sunt potrivite manipulării alimentelor. 

2.4.5. Comportamentul personalului 

Practicile recomandate 

Orice comportament care poate rezulta în contaminarea alimentelor (precum consumul alimentelor, 

fumatul, mestecatul gumei, contactul cu fața, părul, nasul sau practicile neigienice precum 

scuipatul) trebuie interzise în zonele de manipulare a alimentelor. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44102/1/9789241597906_eng.pdf
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Hainele sau obiectele personale, precum și materialele de oficiu, instrumentele nu trebuie plasate în 

zonele de păstrare sau manipulare a alimentelor. 

Cerințe legale 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 8 „Igiena personalului”, pct. 57-59 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitolul XIV „Cerințe privind igiena personalului și cerințe de 

sănătate”, Anexa Nr.4, pct.164-185 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitolul XI „Cerințe privind curățarea și igiena încăperilor, 

instalațiilor și ustensilelor, igiena personalului, precum și cerințe de sănătate”, Anexa nr.3, 

pct.88 

http://lex.justice.md/md/341401  

2.5. Gestiunea procurărilor 

2.5.1. Evaluarea furnizorilor 

Practicile recomandate 

Unitatea trebuie să stabilească criterii pentru evaluarea furnizorilor și să mențină înregistrări privind 

conformitatea lor cu criteriile stabilite. 

Gradul de control a unității exercitat asupra furnizorilor depinde de natura și utilizarea planificată a 

fiecărui material. Componentele ce întră în contact cu alimentele trebuie să fie supuse unor 

controale mai stricte în comparație cu cele ce nu se referă la producerea de alimente (de exemplu, 

mobilier de oficiu). 

Specificațiile pentru materiile prime ce urmează a fi procurate trebuie să ia în considerație 

variabilitatea inerentă a acestor produse și cerințele pentru controale specifice. 

2.5.2. Cerințe față de intrări (materii prime, ingrediente, ambalaj) 

Practicile recomandate 

Adițional criteriilor stabilite, la recepția materiilor prime, ingredientelor și ambalajului unitatea trebuie 

să inspecteze, verifice și aprobe starea, data de expirare și integritatea ambalajului. 

Materiile prime și ingredientele ce necesită cerințe speciale de păstrare (de exemplu, temperatura) 

trebuie controlate și trebuie păstrate înregistrările care demonstrează că au fost respectate 

condițiile speciale de păstrare. 

Loturile de materii prime, ingrediente și ambalaj care sunt neconforme trebuie imediat returnate 

furnizorului. Dacă aceasta nu este posibil, aceste bunuri trebuie identificate și etichetate 

corespunzător și trebuie păstrate separat până la luarea deciziilor privind acțiunile ulterioare. 

Unitatea trebuie să ia măsuri pentru a preveni contaminarea alimentelor preparate pe parcursul 

recepției bunurilor procurate. 

Înregistrările recomandate  

 Planul privind controalele și înregistrările produselor la recepție; 

 Controalele parametrilor procesului și a produsului în procesul de fabricație. 

  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
http://lex.justice.md/md/341401
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Cerințe legale 

 Legea Nr.78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare 

Articolul 5 „Circuitul produselor alimentare și al materialelor în contact cu produsele 

alimentare”, Articolul 6 „Asigurarea inofensivității produselor alimentare și a materialelor în 

contact cu produsele alimentare”, Articolul 7 „Informația privind produsele alimentare și 

materialele în contact cu produsele alimentare”, Articolul 8 „Trasabilitatea” 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238 

 Legea Nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, Capitolul VI „Cerințele 

sanitar-veterinare privind circulația produselor și subproduselor de origine animală”, Articolul 

24 „Circulația produselor și subproduselor”, Articolul 26 „Cerințele sanitar-veterinare privind 

materiile prime și fabricarea produselor de origine animală” 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327196 

 HG Nr.435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor 

alimentare de origine animală 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334753 

 Legea Nr.235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, 

Articolul 18 „Evaluarea conformității cu titlu obligatoriu” 

http://lex.justice.md/md/342417  

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 9 „Cerințe aplicabile produselor alimentare”, pct.60-67 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitolul VI „Cerințe privind materia primă”, Anexa Nr.4, pct.55-

63 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitolul VI „Cerințe privind recepționarea produselor 

alimentare”, Anexa nr.3, pct.41-48 

http://lex.justice.md/md/341401  

2.6. Păstrarea și transportarea 

2.6.1. Păstrarea 

Practicile recomandate 

Materiile prime refrigerate de origine animală trebuie păstrate la temperaturi mai mici sau egale cu 

4°C. Alte materii prime ce necesită refrigerare (de exemplu, anumite legume) trebuie păstrate la cea 

mai mică temperatură ce permite menținerea calității lor. Materiile prime și ingredientele trebuie 

păstrate în condiții adecvate pentru a evita deteriorarea, a le proteja de contaminare și a preveni 

pierderi. 

Stocurile de materii prime și ingrediente trebuie să fie supuse unei rotații efective (de exemplu, 

FIFO — first in, first out – primul venit, primul utilizat). 

Materiile prime, ingredientele și ambalajul trebuie păstrat la un anumit nivel de la podea (de 

exemplu, pe palete) și la o distanță dintre bunuri și pereți suficient de mare pentru a permite 

inspecția lor și activitățile de control a dăunătorilor. 

Materiile prime și ingredientele ce necesită transfer din ambalajul lor original trebuie să fie 

manipulate în mod corespunzător astfel încât să rămână protejate și cu eticheta originală a 

produsului intactă. Dacă aceasta nu este posibil, informația de pe etichetă trebuie transcrisă pe o 

etichetă nouă sau altă metodă efectivă pentru a asigura trasabilitatea produsului. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327196
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334753
http://lex.justice.md/md/342417
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
http://lex.justice.md/md/341401


 17 

Materiile prime și ingredientele trebuie inspectate și selectate înainte de preparare și, dacă este 

necesar, trebuie efectuate teste de laborator pentru a determina caracterul adecvat pentru utilizare. 

Doar materiile prime și ingredientele în stare bună pot fi utilizate la prepararea alimentelor. 

Materiile prime congelate care nu urmează a fi utilizate imediat trebuie păstrate la temperatura de -

18°C sau mai joasă. Unitățile trebuie dotate cu echipamente de refrigerare și/sau congelare de 

capacitate suficientă pentru a păstra alimentele la temperaturi adecvate. 

Echipamentul de refrigerare trebuie să dispună de instrumente pentru măsurarea și monitorizarea 

temperaturii aerului sau produselor ce sunt refrigerate, iar aceste instrumente trebuie să fie calibrate 

la intervale prestabilite. Unitatea trebuie să mențină înregistrări a monitorizării temperaturii. 

Produsele uscate sau cu conținut redus de umiditate se depozitează în condiţii adecvate 

(temperatură și umiditate) care să le asigure păstrarea calităţii și siguranței alimentelor până la 

intrarea în fabricaţie. 

Materialele de ambalaj a alimentelor și de contact cu alimentele trebuie protejate de praf și alte 

tipuri de contaminare. 

Înregistrările recomandate  

 Monitorizarea temperaturii în camerele frigorifice/ frigidere 

 Monitorizarea temperaturii și a umidității relative a aerului în spațiile de producere și 

depozite  

Cerințe legale 

 Legea Nr.78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare, Articolul 15 „Depozitarea, 

transportarea și distribuirea” 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 9 „Cerințe aplicabile produselor alimentare”, pct.60-67 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG Nr.696 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie 

primă. Producerea, importul și comercializarea” 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335616 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitolul VI „Cerințe privind materia primă”, Anexa Nr.4, pct.55-

63 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitolul VI „Cerințe privind recepționarea produselor 

alimentare”, Anexa nr.3, pct.41-48 

http://lex.justice.md/md/341401  

2.6.2. Transportul 

Practicile recomandate 

Vehiculele și containerele destinate transportării alimentelor preparate și/sau refrigerate trebuie să 

fie capabile de a menține temperatura necesară. Vehiculele și containerele destinate transportării 

alimentelor trebuie să fie proiectate pentru a menține temperatura necesară. Unitatea trebuie să 

dispună de înregistrări ce demonstrează transportul corespunzător a alimentelor. 

Cerințele igienice trebuie aplicate tuturor vehiculelor ce transportă alimente preparate, gata de 

consum. Pe durata transportului, alimentele trebuie protejate de praf și alte tipuri de contaminare. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
http://lex.justice.md/md/341401
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Legea Nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, Articol 18, punctul 2 prevede 

autorizarea anuală a mijloacelor de transport care transportă animale vii și produse supuse 

controlului sanitar-veterinar. 

Cerințe legale 

 Legea Nr.78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare, Capitolul VII „Cerințe privind 

depozitarea și transportul produselor alimentare” 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 4 „Transportul”, pct.37-42 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitolul VIII „Depozitarea și transportul materiei prime și 

a produselor culinare”, Anexa Nr.4, pct. 102-111 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitolul VII „Cerințe privind depozitarea și transportul 

produselor alimentare”, Anexa nr.3, pct.49 

http://lex.justice.md/md/341401  

2.6.3. Manipularea substanțelor periculoase 

Practicile recomandate 

Substanțele periculoase (de exemplu, substanțe chimice și biocizi) din cadrul unității trebuie 

etichetate adecvat și depozitate în camere sau dulapuri încuiate, destinate exclusiv acestui scop. 

Substanțele periculoase trebuie depozitate în ambalajul lor original și etichetate adecvat cu 

includerea informațiilor privind identitatea, utilizarea și toxicitatea lor. Aceste produse trebuie să fie 

utilizate sau manipulate doar sub supravegherea personalului autorizat sau instruit în mod 

corespunzător. 

Materialele noi sau deja utilizate de ambalaj a alimentelor nu trebuie să fie utilizat la măsurarea, 

diluarea, divizarea sau depozitarea substanțelor periculoase. 

Substanțele periculoase nu trebuie utilizate sau depozitate în zonele de manipulare cu alimentele 

dacă există riscul potențial de contaminare. 

2.7. Curățarea și dezinfectarea 

Practicile recomandate 

Echipamentele și ustensilele trebuie curățate de câte ori este nevoie și dezinfectate la necesitate 

utilizând produse și metodologii ce asigură igiena lor. Unitatea va aplica măsuri corespunzătoare la 

curățarea și dezinfectarea spațiilor, echipamentelor și ustensilelor pentru a preveni contaminarea 

alimentelor (de exemplu, prin apă, lichidele folosite la spălare sau soluțiile de dezinfectare). 

Produsele folosite la curățare și dezinfectare trebuie să corespundă utilizării preconizate și folosite 

în corespundere cu instrucțiunile producătorului, să fie identificate în mod corespunzător, depozitate 

în afara zonelor de preparare a alimentelor și utilizate de o manieră care nu cauzează contaminarea 

alimentelor și să nu fie păstrate în ambalaje a alimentelor. 

Imediat după finisarea zilei de lucru sau la necesitate, pardoselile, inclusiv scurgerile, structurile 

auxiliare și pereții spațiilor de manipulare a alimentelor trebuie să fie curățate cu atenție. Această 

activitate nu trebuie să aibă loc în timpul activităților de preparare a alimentelor. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
http://lex.justice.md/md/341401
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Echipamentele și instrumentele folosite la curățare și dezinfectare trebuie păstrate separat pentru a 

preveni contaminarea alimentelor, ustensilelor și hainelor personalului. 

Vestiarele și toaletele trebuie menținute curate în permanență. Echipamentul folosit la curățare, 

precum și uniformele de protecție a personalului, trebuie utilizat doar la curățarea vestiarelor și 

toaletelor. 

Căile de acces și curtea unităților trebuie să fie menținute curate. 

Unitatea trebuie să întreprindă măsuri de verificare a efectuării procesului de curățare în 

corespundere cu procedurile stabilite și a atingerii nivelului de curățare necesar (de exemplu, 

verificarea înregistrărilor de efectuare a operațiilor de curățare, teste microbiologice a spațiilor și 

echipamentelor deja curățate). 

Orice echipament care a fost în contact cu materii prime sau substanțe contaminate trebuie curățit 

și, dacă este necesar, dezinfectat, și trebuie să corespundă programului de curățare și dezinfectare 

înainte de a fi folosit în contact cu alimentele sau la servirea lor. Echipamentele folosite la 

pregătirea alimentelor (de exemplu, la decojire, feliere și măcinare) nu trebuie folosite la prepararea 

alimentelor gata pentru consum. 

Personalul de manipulează materiile prime sau semipreparatele care prezintă un risc real de 

contaminare a produselor finite trebuie să-și curețe mâinile și ustensilele între operațiuni (de 

exemplu, angajații la gril trebuie să folosească o ustensilă pentru carnea crudă și alta pentru 

servirea cărnii preparate). 

Echipamentele și soluțiile de curățare și dezinfectare trebuie păstrate separat într-un mod care ar 

preveni contaminarea alimentelor, ustensilelor, echipamentelor și hainelor. 

Înregistrările recomandate 

 Planul privind igienizarea echipamentului utilizat pentru manipularea produselor 

Cerințe legale 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 5 „Cerințe pentru echipamente”, pct.123-140 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitolul XI „Cerințe privind curățarea și igiena 

spațiilor, utilajelor, instalațiilor și ustensilelor, Anexa Nr.4, pct.123-140 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitolul XI „Cerințe privind curățarea și igiena încăperilor, 

instalațiilor și ustensilelor, igiena personalului, precum și cerințe de sănătate”, Anexa nr.3, 

pct.87 

http://lex.justice.md/md/341401  

 HG Nr.20 din 20.10.2006 cu privire la aprobarea Listei preparatelor dezinfectante 

înregistrate și reînregistrate în Republica Moldova  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=319580 

2.8. Gestiunea deșeurilor 

2.8.1. Evacuarea efluenților și deșeurilor 

Practicile recomandate 

Unitatea trebuie să dispună de pubele de colectare a deșeurilor în cantitățile și capacitatea 

adecvate. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
http://lex.justice.md/md/341401
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=319580
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Dacă nu este posibilă separarea zonelor de intrare de alimente și evacuare de deșeuri, aceste 

operațiuni se vor efectua în perioade diferite de timp. 

Pubele de colectare a deșeurilor utilizate în zonele de preparare și păstrare a alimentelor trebuie să 

fie prevăzute cu capace hands-free (de exemplu, acționare cu talpa piciorului). 

Unitatea trebuie să implementeze proceduri adecvate de evacuare și depozitare a deșeurilor. Nu 

trebuie să fie permisă acumularea de deșeuri în zonele de preparare și manipulare a alimentelor, în 

alte zone de lucru și în curtea unității peste un nivel considerat inevitabil pentru funcționarea 

normală a unității. Platformele de păstrare a deșeurilor trebuie să fie menținute curate adecvat. 

Conductele de evacuare a deșeurilor trebuie să fie construite într-un mod care să prevină 

contaminarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă. Toate conductele de evacuare a apelor 

reziduale trebuie să fie sifonate minuțios și trebuie să curgă într-un sistem de drenaj. Separatoarele 

de grăsime și canalele colectoare trebuie să fie dimensionate în conformitate cu volumul deșeurilor, 

localizate în afara zonelor de preparare și depozitare a alimentelor și trebuie supuse unui program 

de mentenanță adecvată. 

Deșeurile acumulate trebuie să gestionate într-un astfel de mod încât să nu devină o sursă de 

contaminare. 

2.8.2. Manipularea deșeurilor 

Practicile recomandate 

În zonele de preparare sau păstrare a alimentelor, deșeurile trebuie colectate în saci de plastic 

detașabili, impermeabili și rezistenți plasați în recipiente clar identificate. Aceste recipiente trebuie 

să fie acoperite cu capac și evacuate din zonele de producere imediat după umplerea lor sau la 

finisarea schimbului de lucru, iar containerele în care s-au evacuat sacii cu deșeuri nu trebuie 

păstrați în zona de procesare a alimentelor. 

Containere de deșeuri trebuie păstrate în zone închise rezervate pentru acest scop specific și 

separat de zonele de păstrare a alimentelor. Temperatura în aceste zone trebuie păstrată la un 

nivel cât mai jos posibil și trebuie să fie asigurată o bună ventilație, iluminare și protecție contra 

insectelor și rozătoarelor. Zonele trebuie să fie ușor de curățat și, dacă este necesar, dezinfectat.  

Ambalajele goale trebuie gestionate în aceleași condiții ca și deșeurile. Echipamentele de 

compactare a deșeurilor pot fi folosite, dar nu vor fi păstrate în zonele de manipulare cu alimente. 

Deșeurile de alimente trebuie păstrate în recipiente cu protecție contra dăunătorilor și/sau ridicate 

de la podea și la o distanță de pereți. Uleiul utilizat trebuie păstrat în containere identificate adecvat 

până la evacuarea lui. Unitatea trebuie să asigure păstrarea și evacuarea corespunzătoare a 

uleiului utilizat. 

Cerințe legale 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 6 „Deșeuri alimentare”, pct. 46-49 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitolul XII „Cerințe privind colectarea, depozitarea și 

evacuarea deșeurilor”, Anexa Nr.4, pct.141-150 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitolul XII „Cerințe privind colectarea, depozitarea, evacuarea 

deșeurilor și controlul dăunătorilor”, Anexa nr.3, pct.89 

http://lex.justice.md/md/341401  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
http://lex.justice.md/md/341401
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2.9. Controlul dăunătorilor și animalelor 

2.9.1. Controlul dăunătorilor 

Practicile recomandate 

Unitatea trebuie să implementeze și să documenteze un program continuu și efectiv de control a 

dăunătorilor. Programul trebuie să includă un set de acțiuni efective și permanente de control a 

vectorilor și a dăunătorilor pentru a preveni atragerea, accesul, adăpostirea și proliferarea lor. 

Unitatea și împrejurimile sale trebuie inspectate periodic pentru a se asigura de lipsa focarelor de 

infecție. În cazurile în care dăunătorii invadează unitatea, măsuri de eradicare vor fi adoptate și 

verificate privind eficacitatea, iar rezultatele vor fi înregistrate.  

Clădirile trebuie menținute într-o stare bună pentru a preveni intrarea dăunătorilor, iar punctele de 

intrare a dăunătorilor vor fi sigilate.  

Măsurile de control a dăunătorilor care includ tratări cu agenți mecanici, biologici și chimici trebuie 

să fie aprobate pentru utilizare de către autoritățile competente și vor fi puse în aplicare în cadrul 

unității doar de către personalul calificat și instruit în mod corespunzător. Înregistrări a utilizării 

pesticidelor trebuie să fie menținute. 

Agenții chimici vor fi utilizați doar dacă nu pot fi aplicate alte măsuri de control și unitatea trebuie să 

se asigure că aceste produse au fost autorizate pentru utilizare în zone de preparare a alimentelor. 

Înaintea utilizării pesticidelor, unitatea trebuie să se asigure că au fost luate măsuri adecvate de 

protejare a alimentelor, echipamentelor și ustensilelor contra contaminării. Pesticidele vor fi aplicate 

fără a pune în pericol siguranța și conformitatea alimentelor. După aplicarea pesticidelor, 

echipamentele și ustensilele expuse vor fi minuțios curățate astfel încât toate reziduurile vor fi 

eliminate până la utilizarea lor ulterioară. Pesticidele trebuie clar etichetate și identificate și trebuie 

păstrate în spații închise destinate special acestui scop. 

2.9.2.  Absența animalelor domestice 

Practicile recomandate 

Animalele domestice vor fi excluse din zonele de manipulare și păstrare a alimentelor deoarece ele 

sunt o sursă de contaminare. 

Cerințe legale 

 HG nr.412 din 25.05.2010, Capitolul V „Cerințe generale de igienă pentru agenții economici 

cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerințe față de producția primară”, 

Secțiunea 1 „Cerințe generale de igienă pentru obiectivele din domeniul alimentar, cu 

excepția instalațiilor mobile și/sau temporare (marchize, standuri de comercializare, vehicule 

mobile pentru vînzare), precum și a automatelor pentru vînzare”, pct. 23 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708 

 HG nr.1209 din 08.11.2007, Capitolul XIII „Cerințe privind controlul dăunătorilor”, Anexa 

Nr.4, pct.151-163 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940 

 HG nr.931 din 08.12.2011, Capitolul XII „Cerințe privind colectarea, depozitarea, evacuarea 

deșeurilor și controlul dăunătorilor”, Anexa nr.3, pct.90 

http://lex.justice.md/md/341401  

2.10. Managementul și supravegherea 

Practicile recomandate 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334708
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325940
http://lex.justice.md/md/341401
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Toate activitățile cu impact direct sau indirect asupra alimentelor trebuie să fie controlate și 

supravegheate de către management, indiferent de volumul și tipul alimentelor. 

Managementul de vârf trebuie să se asigure că bunele practici de producere a alimentelor sunt 

efectiv implementate în cadrul unității. Managementul de vârf trebuie să se asigure că pericolele 

potențiale au fost corect identificate și evaluate și să asigure o supraveghere efectivă a tuturor 

operațiunilor cu impact direct sau indirect asupra alimentelor. 

Supravegherea trebuie să fie efectuată de un personal competent și responsabilitățile acestui 

personal trebuie clar definite. 

2.11. Documentație și înregistrări 

Practicile recomandate 

Unitatea trebuie să mențină înregistrări adecvate. Înregistrările privind următoarele activități trebuie 

păstrate pe o durată predeterminată de timp: 

 Igiena rezervoarelor cu apă; 

 Igiena spațiilor, echipamentului, mobilierului și ustensilelor, inclusiv operațiunile de curățare 

și dezinfectare; 

 Măsuri integrate de control a dăunătorilor; 

 Igiena, sănătatea și instruirea operatorilor cu alimente; 

 Controlul temperaturii (alimente și echipament) în conformitate cu prevederile legislației și 

procedurilor interne; 

 Alte activități specificate de legislația în vigoare și procedurile interne. 

Toate procedurile documentate trebuie să includă descrierea fluxului operațiunilor și frecvența lor, 

specificând numele, funcția sau rolul celor responsabili de activități, precum și măsurile de 

monitorizare, verificare și corectare. Ele trebuie să fie aprobate, datate, și semnate de către 

personalul cu funcție de răspundere în cadrul unității și trebuie să fie disponibile la necesitate. 

2.12. Proceduri de retragere a produselor 

Practicile recomandate 

Unitatea trebuie să stabilească proceduri de retragere a produselor. 

Înregistrările recomandate 

 Înregistrări privind reclamațiile din partea clienților (organizațiilor și consumatorilor) 

Cerințe legale 

 Legea Nr.78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare, Articolul 24 „Retragerea de pe 

piață a produselor alimentare și a materialelor în contact cu produsele alimentare, 

neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile și/sau periculoase” 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
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3. ETAPELE DE ELABORARE A UNUI 

PLAN HACCP 

În scopul elaborării unui sistem HACCP și aplicarea celor șapte principii HACCP, trebuie respectate 

următoarele 12 etape:  

 

Etapa 6: 

 

Analiza pericolelor. Principiul 1 

Etapa 7: 

 

Determinarea punctelor critice de control. Principiul 2 

Etapa 8: 

 

Stabilirea limitelor critice. Principiul 3 

Etapa 9: 

 

Elaborarea procedurilor de monitorizare. Principiul 4 

Etapa 10: 

 

Elaborarea acţiunilor corective. Principiul 5 

Etapa 11: 

 

Elaborarea procedurilor de verificare. Principiul 6 

 

Etapa 12: Elaborarea documentaţiei şi păstrarea înregistrărilor. 

Principiul 7 

Etapa 1: 

 

Desemnarea echipei HACCP 

Etapa 2: 

 

Descrierea produsului, metoda de procesare şi distribuţie  

Etapa 3: 

 

Descrierea utilizării intenţionate  

Etapa 4: 

 

Elaborarea diagramelor proceselor de producere 

Etapa 5: 

 

Verificarea diagramelor proceselor de producere pe teren  
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Etapa 1 – Desemnarea echipei HACCP  

O companie care dorește să implementeze un sistem HACCP trebuie să fie sigură prin faptul că 

experiența și cunoștințele despre un anumit produs sunt adecvate și disponibile pentru elaborarea 

unui plan HACCP eficient.  

Compania trebuie să fie conștientă de faptul că implementarea unui sistem HACCP necesită 

implicarea întregului personal al companii având o abordarea de echipă. O singură persoană nu va 

putea să implementeze acest sistem. Echipa de siguranță a alimentului trebuie să fie 

multidisciplinară pentru a asigura implementarea cu succes a sistemului HACCP.  

Managementul prin ordin v-a desemna echipa de siguranță de siguranță a alimentului și numirea 

conducătorului echipei. În cadrul unei organizații poate să existe o persoană bine instruită, care să 

aibă acces la literatura despre HACCP și linii directoare privind HACCP (inclusiv Ghidurile HACCP 

specifice fiecărui sector) care va conduce echipa de implementare a sistemului HACCP. Totuși, în 

lipsa unei persoane informate și capabile în cadrul unei companiei, trebuie să fie angajat un 

consultant privind implementarea sistemului HACCP. Echipa trebuie să fie constituită din 

specialiști/experți care dețin cunoștințe adecvate privind produsul luat în considerație, producerea / 

fabricarea acestuia, depozitarea, distribuirea, și pericolele potențiale asociate acestuia. Echipa 

trebuie să conțină specialiști multidisciplinari: 

 care înțeleg pericolele biologice, chimice și fizice asociate produselor fabricate; 

 care sunt responsabili sau sunt implicați în procesul de producere / fabricare a produsului 

luat în considerație; 

 care au experiență și cunoștințe practice despre igiena și procesele de fabricație și 

funcționare a echipamentului; 

 alți specialiști cu cunoștințe adecvate în microbiologie, igienă și tehnologia de producere a 

alimentelor. 

 

Înregistrările recomandate  

 Ordin de numirea a conducătorului echipei de siguranță a alimentului 

Etapa 2 – Descrierea materii prime, ingrediente și materiale în contact cu 

produsul 

Organizația trebuie să se elaboreze o descriere completă a materiile prime, ingredientele și 

materialele care intră în contact cu produsul trebuie să fie descrise în documente, atât cât este 

necesar pentru realizarea analizei pericolelor: 

 caracteristicile biologice, chimice și fizice; 

 compoziția ingredientelor care intră în rețetă, inclusiv aditivii și adjuvanții tehnologici; 

 originea; 

 metoda de producție; 

 metode de ambalare și livrare; 

 condiții de depozitare și durata de păstrare; 

 pregătirea și/sau manipularea înainte de utilizare sau procesare; 

 criterii de acceptare din punctul de vedere al siguranței alimentului sau specificațiile 

materialelor și ingredientelor achiziționate corespunzătoare utilizării lor. 

Caracteristici produse finite 

Organizația trebuie să identifice cerințele legale și de reglementare referitoare la siguranța 

alimentului. Caracteristicile produselor finite trebuie descrise în documente atât cât este necesar 

pentru realizarea analizei pericolelor, incluzând următoarele informații: 
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 denumire produs sau identificare similară; 

  compoziție; 

  caracteristici biologice, chimice și fizice relevante pentru siguranța alimentului; 

 durata de păstrare și condițiile de depozitare; 

 ambalare; 

 etichetare referitoare la siguranța alimentului și/sau instrucțiuni pentru manipulare, 

preparare șiutilizare; 

 metode de distribuție. 

Înregistrările recomandate 

 Descrierea materiilor prime, ingrediente și materiale în contact cu produsul; 

 Descrierea produsului finit. 

Etapa 3 – Descrierea utilizării intenționate 

Echipa de siguranță de siguranță a alimentului trebuie să determine utilizarea preconizată, condițiile 

de manipulare a produsului finit și orice manipulare și utilizare greșită neintenționate, dar posibil a fi 

preconizate a produsului finit, trebuie să fie luate în considerare și trebuie să fie descrise în 

documente atât cât este necesar pentru efectuarea analizei pericolelor. 

Trebuie identificate pentru fiecare produs grupurile de utilizatori și unde este cazul, grupurile de 

consumatori, și trebuie luate în considerare grupurile de consumatori cunoscute ca fiind în mod 

special vulnerabile la anumite pericole pentru siguranța alimentului. 

 

 

 

 

 

Înregistrările recomandate 

 Descrierea produsului finit. 

Etapa 4 – Elaborarea diagramelor proceselor de producere  

Diagrama procesului de producere a unui produs trebuie să fie elaborată de către echipa de 

siguranță a alimentului. Diagramele de flux trebuie să fie elaborate pe categorii de produse sau 

procese avute în vedere de sistemul de management al siguranței alimentului. Diagramele de flux 

trebuie să fie baza pentru evaluarea posibilei apariții, creșteri sau introduceri de pericole pentru 

siguranța alimentului.  

Diagramele de flux trebuie să fie clare, exacte și suficient de detaliate. 

Descrieţi utilizarea 
intenţionată a 
produsului 

Cine sunt clienţii? 

Cine ar putea 
utiliza incorect sau 
abuza de acest 
produs? 

Produsele trebuie 
etichetate cu 
instrucţiuni 
explicite 
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Figura 2: Diagrama procesului de fabricarea a produselor alimentelor în cadrul unui unități de alimentație publică 

 

Etapa 5 – Verificarea diagramei proceselor de producere pe teren 

Diagrama proceselor de producere trebuie să fie verificată pe teren pe parcursul tuturor etapelor 

pentru a confirma că toate etapele sunt incluse în diagramă, cât și durata de procesare, și pentru a 

modifica diagrama dacă este necesar. Confirmarea diagramei proceselor de producere trebuie să 

fie efectuată de echipa de siguranță a alimentelor. Orice abatere constatată trebuie să fie urmată de 

modificarea diagramei proceselor de producere pentru a fi mai exactă. Diagramele de flux verificate 

trebuie menținute ca înregistrări. 

 Înregistrările recomandate  

 Înregistrări privind verificarea diagrama proceselor de producere 

Etapa 6 – Analiza Pericolelor (Principiul HACCP 1) 

Primul principiu HACCP constă în efectuarea analizei pericolelor. Înainte de începerea procesului, 

echipa HACCP trebuie să revadă definițiile privind siguranța produselor alimentare.  

Pericolele sunt clasificate în trei categorii: biologice, chimice și fizice. O abordare utilă privind 

analiza pericolelor constă în divizarea analizei în două activități – identificarea pericolelor și analiza 

pericolelor. 

3.1.1. Identificarea pericolelor  

Echipa de siguranță a alimentelor trebuie să utilizeze diagrama proceselor de producere și 

descrierea materiilor prime, ingrediente și materiale în contact cu produsul, caracteristici produse 

finite, care au fost elaborate la etapele precedente, și să analizeze în mod sistematic, ce ar putea 

să se întâmple în timpul fiecărei etape a procesului.  

1. Procurarea 

2. Recepția 

3B. Păstrare materii 
prime congelate 

3C. Păstrare legume în 
stare proaspătă 

5. Dezghețare 

7. Pregătire 

8. Păstrare 

9. Tratare termică 
(coacere) 
10. Răcire 

4. Spălare 

3A. Păstrare alimente 
gata p/u consum 

6. Dezghețare 

12. Păstrare 

13. Porționare 

14. Asamblare 

15. Păstrare: produs finit 

16. Reîncălzirea p/u 
livrarea fierbinte 

17. Păstrarea înainte de 
livrare 

18. Încărcarea în 
transport 

19. Transportarea 

20. Servirea 

11. Păstrare 
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În rezultatul identificării pericolelor trebuie să rezulte o listă de pericolele potențiale posibile la 

fiecare etapă a procesului (utilizarea diagramei proceselor de producere din planul HACCP), de la 

primirea materiei prime până la livrarea produsului final. 

3.1.1.1 Pericole biologice 

Pericolele biologice sunt reprezentate de microorganisme vii care pot face produsele alimentare 

nesigure pentru consum. Pericolele biologice pot fi: bacteriene, virale și parazitologice. Identificarea 

pericolelor biologice la procesele de producere care sunt luate în considerație este o sarcină dificilă 

și importantă, care necesită toată experiența pe care o poate oferi echipa de siguranță a 

alimentelor.  

Unii dintre cei mai importanți agenți patogeni includ: Salmonella, Shigella,· Escherichia coli, 

Campylobacter,· Yersinia enterocolitica,· Listeria Monocytogenes,· Staphylococcus aureus, 

Clostridium, Bacillus cereus,· Vibrio.  

3.1.1.2 Pericole chimice  

Pericolele chimice pot fi rezultatul unui fenomen care are loc în mod natural în produsele alimentare 

sau care poate să apară în timpul prelucrării produselor. Substanțele chimice dăunătoare sunt 

asociate cu unele boli cauzate de produsele alimentare sau alte boli cronice. Pericolele chimice 

naturale sunt cele care reprezintă componentele ale produselor alimentare (de exemplu, merele și 

nucile acestea pot conține: patulină și aflatoxine) și nu este rezultatul contaminări de mediu, 

industrial sau alte activități.  

Pericolele chimice adăugate sunt acele substanțe chimice care sunt adăugate în mod intenționat, 

iar uneori neintenționat, în produsele alimentare la etapele de creștere, recoltare, depozitare, 

prelucrare, ambalare sau la etapele de distribuție. Acest grup de pericolele chimice este foarte larg 

și poate include componentele din hrana animalelor sau apa potabilă, produse de uz fitosanitar, 

ingredientele produselor alimentare, sau substanțele chimice, cum ar fi lubrifianți, substanțele de 

curățat, vopsele și emailuri.  

3.1.1.3 Pericole fizice 

Un pericol fizic reprezintă un component fizic al unui produs alimentar care este neprevăzut și care 

poate cauza boli sau răni persoanele ce consumă produsul dat. Obiecte străine cum ar fi cioburile 

de sticlă, așchiile de metal, sau plasticul reprezintă pericole fizice, cauza fiind un proces sau o piesă 

a unui echipament tehnologic, care nu a fost întreținut adecvat în timpul producerii/fabricării 

produsului alimentar. Există un număr de situații care pot contamina produsele alimentele cu 

pericolele fizice:  

 Materiile prime contaminate; 

 Echipamentul și spațiile alimentare proiectate sau întreținute inadecvat; 

 Materialele de ambalare contaminate;  

 Atitudine inadecvată față de personalul cu responsabilități majore.  

3.1.2. Analiza pericolelor  

Echipa de siguranță a alimentului trebuie să efectueze o analiză a pericolelor pentru a stabili care 

pericole trebuie să fie controlate, gradul de control necesar pentru asigurarea siguranței alimentului 

și ce combinație de măsuri de control este necesară. Fiecare pericol pentru siguranța alimentului 

trebuie evaluat funcție de gravitatea posibilă a efectelor negative asupra sănătății și probabilitatea 

de apariție a acestora. Metodologia utilizată trebuie definită, iar rezultatele evaluării pericolului 

pentru siguranța alimentului trebuie înregistrate. Echipa de siguranță a alimentului trebuie să 

documenteze analiza pericolelor și deciziile luate. O modalitate eficientă pentru documentarea 

deciziilor în timpul analizei pericolelor este utilizarea unei formulare de analiză a pericolelor.  

Un exemplu privind analiza pericolelor privind fabricarea a produselor alimentelor în cadrul unui 
unități de alimentație publică este prezentat mai jos. 
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Tabelul 1: Analiza pericolelor privind fabricarea unor produse alimentelor în cadrul unui unități de alimentație publică 

Etapa 
nr. 

Etapa procesului 
Tipul 
pericolului 

Pericole potențiale și 
cauza lor 

Justificarea Exemple de măsuri de control Control prin: 

1 Procurarea Biologic Supraviețuirea și 
contaminarea cu patogeni a 
produselor gata de consum 
cu pericole înalte 

Control ineficient de către furnizor 
a siguranței alimentului la toate 
etapele până la livrare  

Procurarea produselor gata de 
consum cu pericole înalte de la 
furnizori aprobați  

SOP: Aprobarea 
furnizorilor 

Chimic Antibiotice, hormoni de 
creștere și pesticide în 
alimente 

Utilizarea incorectă a anti-
bioticelor, hormonilor de creștere 
și pesticidelor poate rezulta în 
niveluri nesigure în alimente 

Procurarea alimentelor de la furnizori 
aprobați 

SOP: Aprobarea 
furnizorilor 

Alergeni Excepții pentru alergeni la 
componentele meniului printat 

Analiza produselor-substituenți la 
prezența alergenilor și aprobarea lor 

SOP: Alergeni 

Fizic Contaminare fizică care nu 
este eliminată la una din 
etapele ulterioare 

Probabilitatea apariției din cauza 
controalelor insuficiente efectuate 
de furnizor 

Procurări de la furnizori aprobați în 
baza specificațiilor 

SOP: Aprobarea 
furnizorilor 

2 Recepția Biologic Dezvoltarea patogenilor în 
produsele refrigerate din 
cauza temperaturilor 
necorespunzătoare pe 
durata transportului 

Controlul insuficient a temperaturii 
pe durata transportului duce la 
dezvoltarea patogenilor 

Măsurarea temperaturii produselor 
refrigerate la recepția lor 

PC 1: Controlul 
alimentelor la 
recepție 

Chimic Contaminarea chimică a 
alimentelor în ambalaje 
deschise dacă nu s-a 
respectat segregarea 
alimentelor și chimicalelor în 
depozitul furnizorului sau pe 
durata transportului 

Probabilitatea apariției rezultă din 
proceduri și controale insuficiente 

Inspecția vizuală a bunurilor la 
recepție pentru identificarea oricăror 
pete sau odoruri improprii 

SOP: Aprobarea 
furnizorilor 

Alergeni Substituirea ingredientelor din 
meniu sunt frecvente și 
imprevizibile 

Analiza produselor-substituenți la 
prezența alergenilor și aprobarea lor 

SOP: Alergeni 

Fizic Contaminarea fizică a 
alimentelor 

Probabilitatea apariției rezultă din 
proceduri insuficiente la 
transportare și livrare  

Inspectarea integrității ambalajului SOP: Aprobarea 
furnizorilor 
SOP: Manipularea 
produselor 

3A Păstrarea la rece 
– alimente gata de 
consum 

Biologic 
 
 
  

Dezvoltarea patogenilor în 
produsele gata de consum 
din cauza temperaturii sau 
duratei depășite 

 Temperatura 
necorespunzătoare de 
păstrare și/sau depășirea 
termenului de valabilitate 
permit dezvoltarea 
patogenilor 

 Niciuna din etapele 
următoare nu elimină sau 
reduce pericolul la un nivel 
acceptabil 

 Controlul temperaturii de păstrare 

 Controlul termenului de 
valabilitate și duratei de păstrare  

PC 2: Controlul 
temperaturii 
depozitului rece 
SOP: Rotația 
stocurilor și marcarea 
zilei de producere 
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Etapa 
nr. 

Etapa procesului 
Tipul 
pericolului 

Pericole potențiale și 
cauza lor 

Justificarea Exemple de măsuri de control Control prin: 

Chimic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 
 
Alergeni 

Păstrarea separată a alimentelor 
și chimicalelor 
Pericol de contaminare în lipsa 
separării 

Bune practici de păstrare și 
manipulare 

SOP: Recepția 
SOP: Alergeni 

Fizic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

Probabilitate joasă de 
contaminare a alimentelor 

Bune practici de păstrare și 
manipulare 

SOP: Contaminarea 
fizică 

3B Păstrarea la rece 
– produse 
congelate 

Biologic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

   

Chimic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 
 
Alergeni 

Probabilitate joasă de 
contaminare a alimentelor  
Pericol de contaminare în urma 
contactului încrucișat 

Bune practici de păstrare și 
manipulare 

SOP: Alergeni 

Fizic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

Probabilitate joasă de 
contaminare a alimentelor 

Bune practici de păstrare și 
manipulare 

SOP: Contaminarea 
fizică 

3C Păstrarea – 
alimentelor în 
stare nerefrigerată 
(legume în stare 
proaspătă) 

Biologic Nu a fost identificat nici un 
pericol 

   

Chimic Contaminarea chimică a 
alimentelor dacă nu s-a 
respectat separarea 
alimentelor și chimicalelor în 
zone diferite 
 
Alergeni 

Probabilitatea apariției rezultă din 
proceduri și controale insuficiente 
Pericol de contaminare în urma 
contactului încrucișat 

Proceduri clare privind păstrarea 
separată a alimentelor 
Bune practici de păstrare și 
manipulare 

SOP: Alergeni 

Fizic  Probabilitatea apariției rezultă din 
proceduri și controale insuficiente 

Măsuri efective de control a 
dăunătorilor 
Proceduri de păstrare 

SOP: Contaminarea 
fizică 
SOP: Controlul 
dăunătorilor 

4 Spălarea 
legumelor în stare 
proaspătă 

Biologic Supraviețuirea patogenilor 
pe suprafața produselor din 
cauza proceselor de spălare 
inefective 

 Procesele de spălare 
incorecte pot permite 
supraviețuirea patogenilor 

 Nu există o etapă ulterioară 
care să elimine sau reducă 
pericolul la un nivel acceptabil 

Procedură efectivă de spălare și/sau 
spălare cu chimicale (dacă este 
permis) 

SOP: Spălarea 
fructelor și legumelor 
în stare proaspătă 

Chimic Contaminare cu chimicale în 
caz de folosire incorectă 

Probabilitatea apariției dacă nu 
sunt respectate procedurile 

Conformarea cu instrucțiunile 
producătorului de chimicale și a 
procedurii 

SOP: Spălarea 
fructelor și legumelor 
în stare proaspătă 

Fizic Contaminare cu obiecte 
străine din cauza procesului 
de spălare inefectiv 

Probabilitatea apariției când 
spălarea incorectă și agitația 
insuficientă cauzează eliminarea 
incompletă a obiectelor străine 

Procedură efectivă de spălare SOP: Spălarea 
fructelor și legumelor 
în stare proaspătă 
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Etapa 
nr. 

Etapa procesului 
Tipul 
pericolului 

Pericole potențiale și 
cauza lor 

Justificarea Exemple de măsuri de control Control prin: 

5 Decongelarea / 
dezghețarea 
materiilor prime 

Biologic Dezvoltarea patogenilor în 
materiile prime din cauza 
temperaturii sau duratei 
depășite 

 Depășirea temperaturii și 
duratei decongelării permite 
dezvoltarea patogenilor 

 Există o etapă ulterioară care 
elimină pericolul (cu excepția 
peștelui servit crud)  

Produsele trebuie decongelate la 
rece, în frigider 

SOP: Decongelarea 

Chimic Alergeni Pericol de contaminare în urma 
contactului încrucișat 

Bune practici de producere SOP: Alergeni 

Fizic Contaminarea fizică a 
alimentelor 

Probabilitatea reziduurilor de la 
ambalaje și etichete 

Inspecția vizuală SOP: Contaminarea 
fizică 

6 Decongelarea / 
dezghețarea 
alimentelor gata 
de consum  

Biologic Dezvoltarea patogenilor în 
alimentele gata de consum 
din cauza temperaturii sau 
duratei depășite 

 Depășirea temperaturii și 
duratei decongelării permite 
dezvoltarea patogenilor 

 Nu există o etapă ulterioară 
care să elimine sau reducă 
pericolul la un nivel acceptabil 

Produsele trebuie decongelate la 
rece, în frigider 

SOP: Decongelarea 
SOP: Manipularea 
produselor 

Chimic Alergeni Pericol de contaminare în urma 
contactului încrucișat 

Bune practici de producere SOP: Alergeni 

Fizic Contaminarea fizică a 
alimentelor 

Probabilitatea reziduurilor de la 
ambalaje și etichete 

Inspecția vizuală SOP: Contaminarea 
fizică 

7 Pregătirea – 
materii prime 

Biologic Dezvoltarea patogenilor în 
materiile prime din cauza 
temperaturii sau duratei 
depășite 

 Depășirea temperaturii și 
duratei preparării permite 
dezvoltarea patogenilor 

 Există o etapă ulterioară care 
elimină pericolul 

Bune practici de producere SOP: Manipularea 
produselor 

Biologic Contaminarea sau 
contaminarea încrucișată cu 
patogeni de la suprafețele 
murdare ce intră în contact 
cu alimentele sau practici 
inadecvate de igienă  

Practici inadecvate de igienă și 
suprafețe murdare ce intră în 
contact cu alimentele permit 
dezvoltarea patogenilor  

 Curățarea și dezinfectarea 
suprafețelor de contact cu 
alimentele conform procedurilor 
prestabilite 

 Controlul contaminării încrucișate 

 Igiena efectivă a personalului 

SOP: Curățare și 
dezinfectare 
SOP: Manipularea 
produselor 
SOP: Igiena 
personalului 
SOP: Procesarea 
cărnii crude 

Chimic Alergeni Pericol de contaminare în urma 
contactului încrucișat 

Bune practici de producere SOP: Alergeni 

Fizic Contaminarea fizică a 
alimentelor 

Contaminarea la operațiile de 
măcelărie și preparare 

Inspecția vizuală și informarea 
personalului privind pericolele 

SOP: Contaminarea 
fizică 
SOP: Proiectarea 
produsului 
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Etapa 
nr. 

Etapa procesului 
Tipul 
pericolului 

Pericole potențiale și 
cauza lor 

Justificarea Exemple de măsuri de control Control prin: 

8 Păstrarea la rece 
– materii prime 

Biologic Dezvoltarea patogenilor în 
materiile prime din cauza 
temperaturii sau duratei 
depășite 

 Depășirea temperaturii și 
duratei decongelării permite 
dezvoltarea patogenilor 

 Există o etapă ulterioară care 
elimină pericolul (cu excepția 
peștelui servit crud)  

 Proceduri corecte de păstrare a 
alimentelor 

 Controlul temperaturii păstrării 

 Controlul duratei de păstrare 

SOP: Rotația stocului 
și marcarea zilei de 
producere 
SOP: Manipularea 
produselor 
PC 2: Controlul 
temperaturii 
depozitului rece 

Chimic Alergeni Pericol de contaminare în urma 
contactului încrucișat 

Bune practici de producere SOP: Alergeni 

Fizic Nu a fost identificat nici 
pericol semnificativ 

Probabilitate joasă a contaminării Bune practici de producere SOP: Contaminarea 
fizică 

9 Tratarea termică 
(coacerea) 

Biologic Supraviețuirea patogenilor 
din cauza temperaturii 
insuficiente de preparare 
 
Contaminare cu patogeni de 
la suprafețe murdare ce intră 
în contact cu alimentele sau 
manipulare neigienică 

Prepararea insuficientă sau 
măsurarea incorectă a 
temperaturii permit dezvoltarea 
patogenilor 
 
Manipularea neigienică și 
suprafețe murdare ce intră în 
contact cu alimentele pot cauza 
contaminarea cu patogeni 

 Prepararea alimentele cu 
pericole înalte la o temperatură 
interioară sigură 

 Măsurarea temperaturii interioare 
a alimentelor la finalizarea 
preparării 

 Curățarea și dezinfectarea 
suprafețelor de contact cu 
alimentele 

PCC 1: Controlul 
preparării alimentelor 
SOP: Curățarea și 
dezinfectarea 

Chimic Alergeni Pericol de contaminare în urma 
contactului încrucișat 

Bune practici de producere SOP: Alergeni 

Fizic Contaminarea fizică a 
alimentelor 

Contaminarea pe durata preparării Evaluarea pericolelor obiectelor 
străine 

SOP: Contaminarea 
fizică 

10 Răcirea Biologic Dezvoltarea patogenilor în 
alimentele preparate din 
cauza procesului lent de 
răcire 

Răcirea lentă permite germinarea 
sporilor și producerea toxinelor 

Răcirea rapidă a alimentelor după 
preparare 

PCC 2: Controlul 
răcirii alimentelor 

Chimic Alergeni Pericol de contaminare în urma 
contactului încrucișat 

Bune practici de producere SOP: Alergeni 

Fizic Contaminarea fizică a 
alimentelor 

Contaminarea pe durata răcirii Evaluarea pericolelor obiectelor 
străine 

SOP: Contaminarea 
fizică 

11 Păstrarea la rece 
– legume în stare 
proaspătă 

Biologic Dezvoltarea patogenilor din 
cauza temperaturii sau 
duratei depășite și în urma 
contactului încrucișat cu 
legumele nespălate 

Depășirea temperaturii păstrării 
permite dezvoltarea patogenilor 
 
Pericol de contaminare în urma 
contactului încrucișat 

 Controlul temperaturii de păstrare 

 Controlul duratei de păstrare 

 Bune practici de păstrare 

PC 2: Controlul 
temperaturii 
depozitului rece 
SOP: Manipularea 
produselor 

Chimic Alergeni Pericol de contaminare în urma 
contactului încrucișat 

Bune practici de producere SOP: Alergeni 

Fizic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

Probabilitatea joasă a contaminării 
alimentelor 

Bune practici de producere SOP: Contaminarea 
fizică 
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Etapa 
nr. 

Etapa procesului 
Tipul 
pericolului 

Pericole potențiale și 
cauza lor 

Justificarea Exemple de măsuri de control Control prin: 

12 Păstrarea la rece 
– alimente gata de 
consum 

Biologic Dezvoltarea patogenilor în 
alimentele gata de consum 
din cauza temperaturii sau 
duratei depășite  

Depășirea temperaturii și duratei 
păstrării permite dezvoltarea 
patogenilor 

 Controlul temperaturii de păstrare 

 Controlul duratei de păstrare 

PC 2: Controlul 
temperaturii 
depozitului rece 
SOP: Rotația stocului 
și marcarea zilei de 
producere 

Chimic Alergeni Pericol de contaminare în urma 
contactului încrucișat 

Bune practici de producere SOP: Alergeni 

Fizic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

Probabilitatea joasă a contaminării 
alimentelor 

Bune practici de producere SOP: Contaminarea 
fizică 

13 
14 

Prepararea și 
asamblarea – 
alimente gata de 
consum 

Biologic Dezvoltarea patogenilor din 
cauza depășirii temperaturii 
sau duratei de expunere 

Depășirea temperaturii și durata 
lungă de preparare permit 
dezvoltarea patogenilor 

Controlul temperaturii alimentelor și 
duratei de expunere 

PC 3: Controlul 
procesării alimentelor 

Biologic Contaminare sau 
contaminare încrucișată cu 
patogeni de la suprafețele 
murdare ce intră în contact 
cu alimentele sau practici 
inadecvate de igienă 

Practicile inadecvate de igienă și 
suprafețele murdare ce intră în 
contact cu alimentele permit 
contaminarea cu patogeni  

 Curățarea și dezinfectarea 
suprafețelor de contact cu 
alimentele conform procedurilor 
prestabilite 

 Controlul contaminării încrucișate 

 Igiena efectivă a personalului 

SOP: Curățare și 
dezinfectare 
SOP: Manipularea 
produselor 
SOP: Igiena 
personalului 

Chimic Alergeni Pericol de contaminare în urma 
contactului încrucișat 

Bune practici de producere SOP: Alergeni 

Fizic Contaminarea fizică a 
alimentelor 

Contaminare pe durata preparării 
și asamblării 

Evaluarea pericolelor obiectelor 
străine 

SOP: Contaminarea 
fizică 

15 Păstrarea la rece 
– alimente gata de 
consum 

Biologic 
 
 
  

Dezvoltarea patogenilor în 
alimentele gata de consum 
din cauza temperaturii sau 
duratei depășite 

Depășirea temperaturii și duratei 
de păstrare permit dezvoltarea 
patogenilor 

 Controlul temperaturii de păstrare 

 Controlul duratei de păstrare  

PC 2: Controlul 
temperaturii 
depozitului rece 
SOP: Rotația 
stocurilor și marcarea 
zilei de producere 

Chimic Alergeni Probabilitate joasă de 
contaminare a alimentelor 
Pericol de contaminare în urma 
contactului încrucișat 

Bune practici de păstrare și 
manipulare 

SOP: Alergeni 

Fizic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

Probabilitate joasă de 
contaminare a alimentelor 

Bune practici de păstrare și 
manipulare 

SOP: Contaminarea 
fizică 

16 Reîncălzirea: 
Livrarea fierbinte 

Biologic Dezvoltarea patogenilor în 
alimentele reîncălzite din 
cauza procesului de încălzire 
lent și/sau insuficient 

Temperatura alimentului în zona 
de pericol permite dezvoltarea 
patogenilor 

Reîncălzirea alimentelor cât mai 
aproape de momentul livrării și 
păstrarea lor la o temperatură sigură 

PCC 1: Prepararea 
SOP: Livrarea, 
transportarea și 
încărcarea 

Chimic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

Probabilitate joasă de 
contaminare a alimentelor 

Bune practici de producere  

Fizic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

Probabilitate joasă de 
contaminare a alimentelor 

Bune practici de producere SOP: Contaminarea 
fizică 
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Etapa 
nr. 

Etapa procesului 
Tipul 
pericolului 

Pericole potențiale și 
cauza lor 

Justificarea Exemple de măsuri de control Control prin: 

17 Păstrarea înainte 
de livrare 

Biologic Dezvoltarea patogenilor din 
cauza temperaturii sau 
duratei depășite 

Depășirea temperaturii și duratei 
de păstrare permit dezvoltarea 
patogenilor 

 Controlul temperaturii de păstrare 

 Controlul duratei de păstrare  

PC 2: Controlul 
temperaturii 
depozitului rece 
SOP: Rotația 
stocurilor și marcarea 
zilei de producere 

Chimic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

Probabilitate joasă de 
contaminare a alimentelor 

Bune practici de producere  

Fizic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

Probabilitate joasă de 
contaminare a alimentelor 

Bune practici de producere SOP: Contaminarea 
fizică 

18 Încărcarea în 
mijlocul de 
transport 

Biologic Dezvoltarea patogenilor din 
cauza temperaturii depășite 
înainte de livrare 

 Depășirea temperaturii 
permite dezvoltarea 
patogenilor 

 Timpul de păstrare înainte de 
livrare trebuie să asigure 
temperatura corectă la livrare 

 Măsurarea temperaturii 
produselor cu pericole înalte 

 Planificarea producerii 

SOP: Livrarea, 
transportarea și 
încărcarea 

Chimic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

Probabilitate joasă de 
contaminare a alimentelor 

Bune practici de producere  

Fizic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

Probabilitate joasă de 
contaminare a alimentelor 

Bune practici de producere SOP: Contaminarea 
fizică 

19 Transportarea Biologic Dezvoltarea patogenilor din 
cauza nerespectării 
temperaturii și duratei 
prescrise 

Depășirea temperaturii și durata 
lungă a transportării permit 
dezvoltarea patogenilor 

 Transportarea alimentelor în 
condiții de temperatură controlată 

 Măsurarea temperaturii 
produselor la încărcare (dacă 
este posibil) sau efectuarea unei 
analize a pericolului 

SOP: Livrarea, 
transportarea și 
încărcarea 

Chimic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

Probabilitate joasă de 
contaminare a alimentelor 

Bune practici de producere  

Fizic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

Probabilitate joasă de 
contaminare a alimentelor 

Bune practici de producere SOP: Contaminarea 
fizică 

20 Servirea Biologic 
  

Contaminarea cu patogeni 
de la personalul de deservire 

Probabilitate de contaminare în 
caz de contact direct cu 
alimentele 

Proceduri efective de igienă 
personală 

SOP: Instruirea 
personalului 
SOP: Igiena 
personalului 

Chimic Nu a fost identificat nici un 
pericol semnificativ 

   

Fizic Contaminarea cu obiecte 
străine de la personalul de 
deservire 

Probabilitatea apariției în timpul 
manipulării cu alimentele și 
servirea lor 

Proceduri efective de igienă 
personală 
Bune practici de deservire 

SOP: Instruirea 
personalului 
SOP: Contaminarea 
fizică 

 
Înregistrările recomandate 

 Analiza pericolelor privind fabricarea 
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Etapa 7 – Determinarea Punctelor Critice de Control (Principiul HACCP 2) 

Al doilea principiu HACCP constă în identificarea punctelor critice de control (PCC) ale procesului 

de producere. PCC este o etapă la care controlul poate fi aplicat și în care este esențial să fie 

prevenit sau eliminat un pericol sau să fie redus la un nivel acceptabil. Pe parcursul elaborării 

planului HACCP, echipa de siguranță a alimentului trebuie să aibă deja identificate care sunt 

pericolele biologice, chimice și fizice atât în materia primă cât și în ingredientele utilizate la toate 

etapele de procesare. Pentru fiecare pericol privind siguranța produselor alimentare care poate 

apărea, trebuie identificate acțiuni corective. Identificarea unui punct critic pentru controlul unui 

pericol necesită o abordare logică. O astfel de abordare poate fi efectuată prin utilizarea unui arbore 

decizional (echipa poate utiliza și alte metode, bazate pe cunoștințele și experiență în domeniu).  

Figura 3: Arborele Decizional Privind Identificarea PCC 

 
(*)  Treceți la următorul pericol identificat în cadrul proceselor descrise. 
(**)  Limitele acceptabile și neacceptabile trebuie să fie definite în cadrul obiectivelor generale privind identificarea PCC 

 

Pentru aplicarea arborelui decizional, fiecare etapă a procesului, determinată în diagrama 

proceselor de producere, trebuie să fie analizată individual. La fiecare etapă, arborele decizional 

trebuie utilizat pentru fiecare pericol potențial și pentru determinarea măsurilor de control. Aplicarea 

arborelui decizional trebuie să fie flexibilă, luând în considerație procesul tehnologic integru, pentru 

a evita, acolo unde este posibil, punctele critice nenecesare.  

Înregistrările recomandate 

 Determinarea punctelor critice de control  

Etapa 8 – Determinarea Limitelor Critice (Principiul HACCP 3) 

Fiecare măsură de control cu referire la un punct critic de control trebuie să fie însoțită de o 

specificație a limitelor critice. Limitele critice: 

 corespund valorilor acceptabile referitoare la siguranța produsului;  

Este necesar pentru 

inocuitate controlul în 

această etapă? 

Modifică etapa, 

procesul sau a 

produsului  

Î1.Există modalităţi de prevenire a 

pericolelor identificate? 

Da 

Nu 

  

Nu 

  

  

  

Da 

Nu 

Da 
  

PCC 

Nu Stop* Nu este PCC 
  

Da Nu 
  

  

PCC 
Nu este PCC 

Î2.Este etapa respectivă prevăzută 

special pentru eliminarea pericolului sau 

reducerea probabilităţii de apariţie a 

acestuia până la un nivel acceptabil?** 

Î3.Este posibil să intervină o 

contaminare excesivă cu pericolele 

identificate, care să depăşească nivelul 

admis? 

Î4.Există o etapă ulterioară în care 

pericolul să fie eliminat sau să fie 

redusă probabilitatea de apariţie a 

acestuia până la un nivel acceptabil? 

Nu este PCC 

Punct  

Critic de 

Control  

 (PCC) 

Da  

Nu este PCC  
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 separă acceptabilitatea de neacceptabilitate; 

 stabilesc valorile pentru parametrii vizualii sau cei măsurabili, care pot demonstra faptul că 

punctul critic se află sub control; 

 trebuie să se bazeze pe dovezi documentate, că valorile selectate vor avea ca rezultat 

controlul procesului. 

Exemple de parametri includ temperatura, durata de tratare, pH-ul, conținutul de umiditate, 

conținutul de aditivi alimentari sau fracția de masică de sare de uz alimentar, parametri senzoriali 

cum ar fi aspectul exterior, etc. În unele cazuri, pentru a reduce depășirea limite critice ale unui 

pericol din cauza variațiilor procesului, poate fi necesar stabilirea niveluri mai riguroase pentru a 

asigura respectarea limitelor critice. Echipa de siguranța a alimentului trebuie să valideze limitele 

critice vizavi de controlul pericolelor identificate la PCC. 

Înregistrările recomandate 

 Plan HACCP privind producerea 

Etapa 9 – Elaborarea Procedurilor de Monitorizare (Principiul HACCP 4) 

O parte importantă a sistemului HACCP este elaborarea procedurilor de monitorizare și măsurilor 

planificate pentru fiecare punct critic, în scopul asigurării respectării limitelor critice stabilite. 

Monitorizarea și măsurările trebuie să poată detecta pierderea controlului asupra punctelor critice și 

furniza la timp informație pentru a întreprinde acțiuni corective. În măsura posibilității, procesul 

trebuie să fie ajustat atunci când rezultatele supravegherii indică tendința de pierdere a controlului 

asupra controlului unui PCC. Ajustările trebuie realizate până la apariția devierilor. Datele rezultate 

din monitorizare trebuie evaluate de către o persoană desemnată din timp, cu cunoștințe adecvate 

și autoritate necesară pentru a întreprinde acțiuni corective, atunci când este indicat. Monitorizarea 

sau măsurările pot fi realizate continuu sau intermitent. Dacă observațiile sau măsurările nu sunt 

continue, este necesar de stabilit frecvența monitorizărilor sau a măsurărilor, care oferă informații 

relevante. În concluzie, pentru toate PCC, procedurile de monitorizare trebuie să : 

 descrie metodele de monitorizare; 

 stabilească frecvența monitorizării și a măsurărilor;  

 stabilească procedura de înregistrare;  

 desemneze persoana care va monitoriza și verifica; 

 documenteze data efectuării monitorizării și verificării; 

 stabilească modalitatea de efectuare a supravegherii și a verificării; 

 stabilească parametrii pericolelor;  

 stabilească acțiuni corective în cazul tendințelor de pierdere a controlului.  

Înregistrările recomandate 

 Plan HACCP privind producerea 

Etapa 10 – Elaborarea Acțiunilor Corective (HACCP Principiul 5) 

Pentru fiecare PCC echipa de siguranță a alimentului trebuie să stabilească din timp acțiuni 

corective astfel încât acestea să fie întreprinse fără ezitări în momentul în care monitorizarea indică 

o deviație de la limita critică. Astfel de acțiuni corective trebuie să includă: 

 identificarea exactă a persoanei (persoanelor) responsabile pentru implementarea acțiunilor 

corective; 

 descrierea modalităților și acțiunilor necesare pentru a corecta devierea apărută; 

 întreprinderea acțiunilor vizavi de produsele care au fost fabricate în timpul perioadei în care 

procesul a ieșit de sub control; 
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 înregistrări documentate privind măsurările realizate, cu indicarea tuturor informațiilor 

relevante (spre exemplu: data, durata, tipul acțiunii, operatorul și responsabilul privind 

verificarea ulterioară).  

Etapa 11 – Elaborarea Procedurilor de Verificare (Principiul HACCP 6) 

Echipa de siguranță a alimentului trebuie să specifice metodele și procedurile care vor fi utilizate 

pentru a determina dacă activitatea sistemului HACCP este eficientă. Metodele privind verificarea 

pot cuprinde probe și analize aleatorii, însoțite de analiza sau verificarea punctelor critice selectate, 

analiza produselor semifabricate sau finale, studii privind condițiilor de depozitare a produsului, 

distribuirii și vânzării, și a utilizării efective a produsului. Frecvența verificării trebuie să fie suficientă 

pentru a confirma faptul că sistemul HACCP funcționează efectiv.  

Frecvența verificării depinde de activitatea întreprinderii (produsul finit, numărul angajaților, 

operațiunile de manipulare), frecvența monitorizării, acuratețea angajaților, numărul devierilor 

depistate pe parcursul activităților și de pericolele asociate. Procedurile de verificare includ: 

 auditurile HACCP și înregistrările acestuia; 

 inspectarea operațiunilor; 

 confirmarea faptului că PCC sunt menținute sub control; 

 validarea limitelor critice; 

 revizuirea devierilor și a condițiilor produselor; 

 acțiuni corective întreprinse vizavi de produsul respectiv. 

Frecvența verificării va influența considerabil numărul verificărilor repetitive sau a rechemărilor 

necesare, în cazul în care va fi detectată o deviere ce va depăși limitele critice.  

Verificarea va cuprinde următoarele elemente, dar nu este necesar toate concomitent: 

 verificarea corectitudinii înregistrărilor și analiza devierilor;  

 verificarea persoanei care monitorizează activitățile de procesare, depozitare și/sau 

transportare;  

 verificarea fizică a procesului monitorizat;  

 calibrarea instrumentelor utilizate pentru monitorizare. 

Verificarea trebuie efectuată de către o altă persoană decât cea responsabilă de realizarea 

monitorizării și a acțiunilor corective. În cazul în care acțiunile de verificare nu pot fi întreprinse de 

către specialiști interni, verificarea trebuie efectuată de către experții externi sau părți terțe calificate. 

Dacă este posibil, activitățile de validare trebuie să cuprindă acțiuni de confirmare a eficacității 

tuturor elementelor planului HACCP. În cazul anumitor modificări este necesară revizuirea 

sistemului, pentru a se asigura de faptul că sistemul este valabil. Exemple de modificări includ: 

 modificări privind materia primă sau de produs, de condițiile de producere (locul de 

amplasare și mediul fabricii, echipamentul de procesare, planul de curățenie și dezinfecție); 

 schimbări privind cerințele de ambalare, depozitare sau distribuție, 

 schimbări privind cerințele consumatorilor; 

 înregistrări privind noile informații și pericolele asociate cu produsul respectiv. 

Unde este necesar, o astfel de revizuire trebuie să fie ca rezultat a modificării procedurilor 

documentate. Modificările trebuie implementate în sistemul de documentare și de evidență, pentru a 

asigura disponibilitatea informației exacte și actualizate. 

Echipa de siguranță a alimentului trebuie să decidă asupra procedurilor implementate de 

întreprindere pentru a verifica dacă sistemul HACCP este eficient și cât de frecvent vor fi întreprinse 
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aceste acțiuni. Verificarea se efectuează prin metode, proceduri sau încercări suplimentare celor 

utilizate în cadrul monitorizării, pentru a vedea dacă sistemul HACCP este adecvat sau planul 

HACCP necesită modificări.  

Înregistrările recomandate 

 Plan HACCP privind producerea 

Etapa 12 – Elaborarea documentației și păstrarea înregistrărilor (Principiul 

HACCP 7) 

Păstrarea eficientă și corectă a înregistrărilor este importantă pentru implementarea unui sistem 

HACCP. Procedurile documentate și înregistrările trebuie să corespundă activității și mărimii 

operațiunilor și să fie suficiente pentru a asigura întreprinderea privind verificarea sistemului 

HACCP și menținute în mod adecvat. Înregistrările trebuie să fie întocmite și păstrate pentru a 

furniza dovada conformității cu cerințele și evidența funcționării eficace a sistemului de 

management al siguranței alimentului. Înregistrările trebuie să fie lizibile, ușor de identificat și de 

regăsit.  

Un exemplu de Planul HACCP și Program preliminar operațional privind fabricarea unor produse 

alimentelor în cadrul unei unități de alimentație publică este prezentat mai jos. 
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Tabelul 2: Planul HACCP privind fabricarea unor produse alimentelor în cadrul unei unități de alimentație publică 

PCC  
Etapa 
procesului 

Pericol 
Măsuri de 
control 

Limite critice Proceduri de monitorizare Acțiuni corective Verificarea 

PCC 
1B 

Tratarea 
termică 
(coacerea, 
prăjirea, 
etc.) 

Biologic – 
supraviețuirea 
patogenilor 

Alimente coapte și 
prăjite 
Prepararea 
alimentelor la o 
temperatură 
interioară sigură 

Alimente coapte și 
prăjite 
Temperatura în interiorul 
produsului tratat termic și 
timpul de tratare vor fi 
suficiente pentru a 
asigura distrugerea 
microorganismelor 
patogene nesporulate și 
siguranța 
(inofensivitatea) 
produselor alimentare.  
Pentru carne de pasare 
+74°C în interiorul 
produsului.  
(Ref. CAC/RCP 39-1993) 

Alimente coapte și prăjite 
Ce: temperatura interioară a 
alimentelor 
Cum: măsurarea temperaturii 
interioare 
Când: Fiecare lot de produse cu 
pericole la sfârșitul procesului de 
preparare 
Înregistrări: Registrul Preparărilor 
de Alimente 

Alimente coapte și prăjite 
Dacă temperatura este mai 
mică decât nivelul minim 
specificat, continuați 
prepararea până la atingerea 
temperaturii necesare sau 
rebutarea alimentelor 
Înregistrări: înregistrări a 
acțiunilor corective cu referințe 
Registrul Preparărilor de 
Alimente 

Revizuirea înregistrărilor acțiunilor 
de monitorizare și celor corective 
 
Revizuirea înregistrărilor privind 
calibrarea termometrelor 
 
Efectuarea periodică a analizei 
microbiologice a mostrelor 
produselor preparate 

Alimente la gril 
Rumenirea cărnii de 
mușchi întreg pentru 
a obține schimbarea 
culorii și temperaturii 
pe toată suprafața 
externă 

 Alimente la gril 
Schimbarea culorii pe 
toată suprafața externă 

Alimente la gril 
Cum: 

 Inspecția vizuală a 
suprafețelor externe a 
alimentelor 

 Temperatura suprafeței 
alimentelor 

Când: Fiecare lot de carne/mușchi 
la gril sfârșitul procesului de 
preparare 

Alimente la gril 
Dacă schimbarea culorii nu 
este atinsă pe toată suprafața 
externă, continuați prepararea 
până la atingerea culorii pe 
întreaga suprafață a 
alimentului sau rebutați 
produsul 
Înregistrări: înregistrări a 
acțiunilor corective cu referințe 
la Registrul Alimentelor la Gril 

PCC 
2B 

Răcirea Biologic – 
dezvoltarea 
patogenilor 

Răciți alimentele 
rapid după 
preparare 

Limite critice: 
Temperatura interioară a 
alimentului trebuie 
redusă de la 60°C la 
10°C timp de 2 ore 
(Ref. HG 1209/2007) 
(Ref. CAC/RCP 39-1993) 
 

Ce: Măsurați temperatura 
interioară a alimentului și timpul la 
începutul și sfârșitul procesului de 
răcire 
 
Când: fiecare lot de produse cu 
pericole 
Înregistrări: Registrul controlului 
temperaturii la Răcirii Alimentelor 
 

Dacă nu sunt respectate 
limitele critice, preparați 
alimentul din nou sau rebutați-
l 
 
Înregistrări: înregistrări a 
acțiunilor corective cu referințe 
la Registrul controlului 
temperaturii la Răcirea 
Alimentelor 

Revizuirea înregistrărilor acțiunilor 
de monitorizare și celor corective 
 
Revizuirea înregistrărilor privind 
calibrarea termometrelor 
 
Efectuarea periodică a analizei 
microbiologice a mostrelor 
produselor după răcirea lor 

Tabelul 3: Program preliminar operațional privind fabricarea unor produse alimentelor în cadrul unei unități de alimentație publică 

 PC 
Etapa 
procesului 

Pericol 
Măsuri de 
control 

Valoarea 
parametrilor 

Proceduri de monitorizare Acțiuni corective Verificarea 
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 PC 
Etapa 
procesului 

Pericol 
Măsuri de 
control 

Valoarea 
parametrilor 

Proceduri de monitorizare Acțiuni corective Verificarea 

PC 1 Recepția 
bunurilor 

Biologic – 
dezvoltarea 
patogenilor 

Monitorizarea la 
recepție a 
temperaturii 
bunurilor cu pericole 

Produse refrigerate 
≤ 8°C 

Produse refrigerate 
Ce: temperatura suprafeței 
alimentelor 
Cum: Măsurarea temperaturii 
suprafeței 
Când: La fiecare recepție a 
bunurilor cu pericole 

Produse refrigerate 
Dacă temperatura este mai 
mare de 8°C, trebuie 
întreprinse acțiuni corective 
corespunzătoare  

Revizuirea înregistrărilor acțiunilor 
de monitorizare și celor corective 
 
Revizuirea înregistrărilor privind 
calibrarea termometrelor 
 
Efectuarea periodică a analizei 
microbiologice a mostrelor 
produselor recepționate 

Produse congelate 
Stare congelată solidă, 
fără semne de 
dezghețare anterioară 
(suprafață moale, cristale 
de gheață) 

Produse congelate 
Ce: Starea și aspectul produsului 
Cum: Inspecția fizică și vizuală 
Când: La fiecare recepție de 
bunuri congelate 

Produse congelate 
Dacă produsul nu este în 
stare congelată sau sunt 
prezente semne de 
dezghețare, trebuie 
întreprinse acțiuni corective 
corespunzătoare sau recepția 
produsului trebuie refuzată 

Înregistrări: înregistrări a 
acțiunilor corective cu referințe 
la registrul de evidență a 
recepției produselor  

PC 2 Păstrarea la 
rece 

Biologic – 
dezvoltarea 
patogenilor 

Păstrarea bunurilor 
cu pericole în stare 
refrigerată 

Produse refrigerate: ≤ 
5°C 

Ce: Temperatura în depozit 
frigorific/frgider 
Cum:  

 Determinarea temperaturii cu 
termometre 

 Citirea înregistrărilor 
echipamentelor de 
înregistrare continuă a 
temperaturii  

Când: 
La fiecare schimb sau altă 
frecvență considerată efectivă 
 
Înregistrări: Registrul controlului 
temperaturii în depozit 
frigorific/frgider 

Dacă temperatura în depozit 
/frigider este mai mare de 8°C 
și temperatura suprafeței 
produselor este mai mare de 
5°C, trebuie întreprinse acțiuni 
corective corespunzătoare 
 
Înregistrări: înregistrări a 
acțiunilor corective cu referințe 
la registrul controlului 
temperaturii în depozit 
frigorific/frgider 
 

Revizuirea înregistrărilor acțiunilor 
de monitorizare și celor corective 
 
Revizuirea înregistrărilor privind 
calibrarea termometrelor 
 
Efectuarea periodică a analizei 
microbiologice a mostrelor 
produselor depozitate la rece 
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 PC 
Etapa 
procesului 

Pericol 
Măsuri de 
control 

Valoarea 
parametrilor 

Proceduri de monitorizare Acțiuni corective Verificarea 

PC 3 Porționarea 
alimentelor 
gata de 
consum de 
pericole înalt 
(asamblarea 
platoului, 
porționarea, 
etc.)  

Biologic – 
dezvoltarea 
patogenilor 

Controlul 
temperaturii 
alimentelor și/sau 
duratei de expunere 
la temperatura 
mediului pe durata 
porționării 
(asamblarea 
platoului, 
porționarea, etc.) 

 
 
 
 
 
Caz 1: temperatura 
mediului este ≤ 5°C 
Temperatura mediului nu 
trebuie să depășească 
5°C 
 
 
 
Caz 2: temperatura 
mediului este > 5°C, dar 
≤ 15°C 
Timpul de expunere a 
alimentului nu trebuie să 
depășească 30 minute 
 
(Ref. HG 1209/2007) 

Ce: 

 Temperatura mediului 

 Timpul de expunere 
 
Cum și când: 
Caz 1: 

 Măsurarea temperaturii 
mediului la fiecare schimb 
sau la o altă frecvență 
considerată efectivă. 

 Este necesară monitorizarea 
alimentelor. 

 
Caz 2: 

 Măsurarea temperaturii 
mediului la fiecare schimb 
sau la o altă frecvență 
considerată efectivă.  

 Măsurarea timpului de 
expunere pentru fiecare lot 
de alimente gata de consum 
cu pericole 

 
Înregistrări: Registrul Procesării 
de Alimente 

Răcirea imediată a alimentelor 
când este atinsă temperatura 
sau durata critică. 
 
Rebutarea alimentelor când 
sunt atinse temperatura și 
durata critică. 
 
Înregistrări: înregistrări a 
acțiunilor corective cu referințe 
la Registrul Procesării de 
Alimente 

Revizuirea înregistrărilor acțiunilor 
de monitorizare și celor corective 
 
Revizuirea înregistrărilor privind 
calibrarea termometrelor 
 
Efectuarea periodică a analizei 
microbiologice a mostrelor 
produselor după procesarea lor 

 
Înregistrările recomandate 

 Plan HACCP privind producerea; 

 Stabilirea programe preliminare operaționale. 
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4. INTERACȚIUNEA CU AUTORITĂȚILE 

COMPETENTE PENTRU EFECTUAREA 

CONTROALELOR DE STAT ÎN 

DOMENIUL SIGURANȚEI 

ALIMENTELOR ȘI CONEXE 

4.1. Înregistrarea pentru controlul de stat în domeniul siguranței alimentelor 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor autorizează și înregistrează operatori din businessul 

alimentar și sectorul hranei pentru animale în condițiile Legii Nr.160 din 22 iulie 2011 privind 

reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și Hotărîrii de Guvern Nr.51 din 

16.01.2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. 

Agenții economici cu activitate în domeniul alimentar (care efectuează oricare dintre etapele de 

producție, de procesare și de distribuție a produselor alimentare) conform art .9 din Hotărirea de 

Guvern Nr.412 din 25.05.2010 cu privire la aprobarea regulilor generale de igienă a produselor 

alimentare, în scopul înregistrării acestora trebuie să notifice Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor (autoritate competentă).  

Agenții economici cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure, de asemenea, că 

autoritatea competentă raională sau municipală respectivă deține informații actualizate cu privire la 

aceste întreprinderi, inclusiv notificarea oricărei schimbări semnificative în activitatea acestora și 

închiderea oricărei întreprinderi existente. 

4.2. Autorizația sanitară de funcționare 

Ce este autorizația sanitară de funcționare? 

Autorizație sanitară de funcționare – act emis în condițiile legii de către autoritatea competentă 

pentru supravegherea sănătății publice, care confirmă corespunderea uneia sau mai multor activități 

desfășurate de agentul economic cu legislația sanitară. 

 Legea Nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331169 

 HG Nr.384 din 12.05.2010 cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății 

Publice 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334620 

Cine se supun autorizării sanitare de funcționare? 

Se supun autorizării sanitare de funcționare: 

 Obiectivele în funcțiune;  

 Obiectivele noi construite, reconstruite, reprofilate și modernizate. 

Obiectivul supus autorizării sanitare este orice unitate economică (întreprindere, instituție, firmă, 

asociație, gospodărie, societate, cooperativă etc.) sau o parte a acesteia, indiferent de forma de 

proprietate, pasibilă supravegherii de stat a sănătății publice. 

Care sînt cerințele pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare pentru obiectivele în 

funcțiune? 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331169
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334620
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Pentru a obține Autorizația Sanitară de Funcționare solicitantul depune o cerere la Centrul Național 

de Sănătate Publică și Centrele Teritoriale de Sănătate Publică. Solicitantul prezintă anexat la 

cerere copiile și originalele următoarele documente:  

 Copia certificatului de înregistrare a unității economice cu extrasul privind genurile de 

activitate autorizate de Camera Înregistrării de Stat; 

 Copia codului fiscal; 

 Copia actului de proprietate sau contractului de arendă a spațiilor; 

 Copia listei grupelor de produse (marfă), ce urmează a fi fabricate, depozitate, 

comercializate și copia documentelor normative tehnice pentru produsele (mărfurile) 

respective; 

 Originalul autorizației sanitare de funcționare, anterior emise de Medicul-șef sanitar de stat 

sau adjuncții lui. 

Funcționarul CNSP la momentul depunerii cererii, verifică copiile de pe documente și restituie 

originalele solicitantului. În cazul în care, la examinarea cererii depuse s-a constatat că agentul 

economic nu a prezentat documentele necesare, solicitantul se notifică în scris cu semnătura 

conducerii Centrului de Sănătate Publică despre prezentarea documentelor necesare în termen de 

2 zile lucrătoare sau i se refuză recepția dosarului. 

Care este durata obținerii autorizației sanitare de funcționare? 

Autorizația sanitară de funcționare se eliberează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data 

depunerii cererii și a documentelor necesare. Autorizația Sanitară de Funcționare este eliberată pe 

un termen de cinci ani, gratuit și nu se achită plată. Obiectivele cu activitățile sezoniere se 

autorizează sanitar în fiecare an înainte de a începe activitățile. 

Care sunt condițiile ce trebuie respectate pentru a obține autorizația sanitare de funcționare? 

Pentru emiterea Autorizației Sanitare de Funcționare a obiectivele în funcțiune supuse evaluării 

trebuie respecte condițiile prevederilor legislației sanitare și rezultatele sunt prezentate în procesele 

verbale: 

 Proces-Verbal de examinare a obiectivului (formularul Ministerului Sănătății nr.310/e); 

 Proces-Verbal de măsurare a iluminatului (formularul MS nr.355/e); 

 Proces-Verbal de măsurare a factorilor meteoclimatici (formularul MS nr.356/e); 

 Proces-Verbal de măsurare a zgomotului și vibrației (formularul MS nr.354/e); 

 Proces-Verbal de investigație a aerului (formularul MS nr.329-1/e); 

 Proces-Verbal de măsurare a iradierilor electromagnetice (formularul MS nr.352/e). 

Efectuarea investigațiilor, măsurătorilor instrumentale și expertiza sanitară se efectuează contra 

plată, conform tarifelor aprobate în modul stabilit în HG Nr.533 din 13.07.2011 cu privire la 

aprobarea Listei și tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătății publice prestate persoanelor 

fizice și juridice (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339403). 

În cazul în care obiectivele în funcțiune nu corespund legislației sanitare nu i se eliberează 

Autorizația Sanitară de Funcționare. În acest caz CNSP în adresa solicitantului i se remite o 

prescripție sanitară. 

Care sînt cerințele pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare pentru obiectele noi 

construite, reconstruite, reprofilate și modernizate? 

Autorizarea sanitară de funcționare a obiectelor noi construite, reconstruite, reprofilate, modernizate 

se efectuează în baza materialelor supravegherii de stat a sănătății publice preventive la toate 

etapele stabilite – alocarea terenurilor pentru construcție, expertiza sanitară a documentelor de 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339403
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proiectare, supravegherea obiectivelor în construcție/reconstrucție, recepția obiectelor în 

exploatare, rezultatele investigațiilor de laborator și măsurătorilor instrumentale, efectuate la darea 

în exploatare a obiectivului.  

Pentru emiterea Autorizației Sanitare de Funcționare pentru obiectele noi construite, reconstruite, 

reprofilate și modernizate supuse evaluării trebuie respecte condițiile prevederilor legislației sanitare 

și rezultatele sunt prezentate în Avizele sanitare : 

 Aviz sanitar privind repartizarea lotului de pământ pentru construcție (formularul MS 301/e);  

 Aviz sanitar la proiect de construcție, reconstrucție (formularul MS 303/e); 

 Aviz sanitar la recepția finală a obiectivului (formularul MS 312/e); 

 Aviz sanitar privind folosirea specială a apei; 

 Aviz sanitar privind gestionarea deșeurilor;  

 Aviz sanitar privind deversarea apelor uzate. 

Pentru a obține Aviz sanitar privind repartizarea lotului de pământ pentru construcție (formularul MS 

301/e) este necesară prezentarea următoarelor documente: 

 Copia Deciziei de înregistrare sau buletinului de identitate (pentru persoanele fizice); 

 Planul de situație, avizat de arhitectul localității (planul de încadrare în teritoriu); 

 Copia actului de proprietate a terenului sau contract de arendă. 

Pentru a obține Aviz sanitar la proiectul de construcție, reconstrucție (formularul MS 303/e) este 

necesară prezentarea Proiectului la construcția obiectivului, confirmat prin ștampilele instituției de 

proiectare. Descrierea cerințelor detaliate și etapelor necesare de parcurs pentru elaborarea și 

aprobarea Proiectului la construcția obiectivului este prezentată în: 

 Legea Nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335823  

 Ghid MDRC „Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcție” 

http://mdrc.gov.md/doc.php?l=ro&idc=55&id=1167  

Avizul de coordonare a documentației tehnice 

Avizul de coordonare a documentației tehnice este eliberat în conformitate cu art. 18
3
 din Legea 

Nr.221 din 19.10.2007 pentru selectarea terenurilor, proiectarea și construcția complexelor de 

creștere a animalelor, întreprinderilor avicole, combinatelor de carne și a altor întreprinderi de 

industrializare a materiei prime animaliere și de depozitare a produselor de origine animală. Avizul 

este eliberat de ANSA și subdiviziunile sale teritoriale pentru siguranța alimentelor. 

Eliberarea avizului se efectuează într-un termen ce nu va depăși 10 zile de la data depunerii cererii 

către ANSA. În cazul în care după expirarea termenului respectiv nu este dat niciun răspuns, avizul 

se consideră eliberat în conformitate cu procedura aprobării tacite. 

Pentru obținerea avizului sanitar eliberat de CNSP la compartimentul protecția mediului (în cazul 

când a fost prezentată în formularul MS 301/e), este necesară prezentarea certificatul de urbanism 

cu schema de încadrare în teritoriu. Descrierea cerințelor detaliate și etapelor necesare de parcurs 

pentru obținerea certificatului de urbanism este prezentată în: 

 Legea Nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335823  

 Ghid MDRC „Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcție” 

http://mdrc.gov.md/doc.php?l=ro&idc=55&id=1167  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335823
http://mdrc.gov.md/doc.php?l=ro&idc=55&id=1167
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335823
http://mdrc.gov.md/doc.php?l=ro&idc=55&id=1167
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Pentru a obține Avizul sanitar la recepția finală a obiectivului (formular MS 316-1/e) este necesar 

prezentarea certificatului de la organul cadastral teritorial privind rezultatele inspectării construcției 

cu planul încăperilor. 

Pentru a obține Avizului sanitar privind folosirea specială a apei este necesară prezentarea 

următoarelor documente: 

 Actul de control a zonelor de protecție sanitară a sursei de apă întocmit de CSP teritorial; 

 Pașaportul sursei de apă; 

 Proces verbal de investigații a calității apei (indicii sanitaro-chimici și bacteriologici). 

Eliberarea acestor documente este reglementată de: 

 Legea Nr.272 din 23.12.2011 apelor 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342978 

 HG Nr.894 din 12.11.2013 cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în 

domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350368 

Pentru a obține Avizului sanitar privind gestionarea deșeurilor este necesară prezentarea 

următoarelor documente: 

 Raport statistic Nr.1 privind formarea, utilizarea și neutralizarea deșeurilor toxice; 

 Raport statistic Nr.2 privind formarea și utilizarea deșeurilor; 

 Date despre existența deșeurilor de producție și secundare inutilizabile, utilizabile sau 

recuperabile de clasa I - IV toxicitate, care necesită de a fi stocate provizoriu pe teritoriul 

întreprinderii și predate în modul stabilit pentru utilizare cu indicarea concretă a 

întreprinderilor specializate de achiziționare, interzise pentru evacuare la poligonul destinat 

deșeurilor menajere interzise; 

 Date despre deșeurile preconizate pentru evacuare în anul curent la poligonul pentru 

deșeuri menajere solide, cu indicarea concretă a volumului estimat în tone, ce vor conține 

deșeuri de salubrizare a teritoriului și dereticare a încăperilor administrative, de producere și 

auxiliare, care sunt atribuite la categoria celor menajere și nu necesită efectuarea 

investigațiilor de laborator pentru determinarea toxicității lor. 

Pentru a obține Avizul sanitar privind deversarea apelor uzate este necesară prezentarea 

următoarelor documente: 

 Proiectul normelor admisibile de noxe la deversarea apelor uzate în receptorii naturali; 

 Proces verbal de investigații a calității apei (indicii sanitaro-chimici și bacteriologici); 

 Planul de măsuri privind exploatarea stației de epurare în regimul tehnologic prevăzut de 

proiect, aprobat de autoritatea publică locală. 

4.3. Autorizația sanitar-veterinară de funcționare 

Ce este autorizație sanitar-veterinară de funcționare? 

Autorizație sanitar-veterinară de funcționare – autorizație sanitar-veterinară - document oficial, emis 

de autoritatea sanitar-veterinară competentă, care atestă respectarea cerințelor sanitar-veterinare 

în instituțiile și întreprinderile supuse supravegherii sanitar-veterinare. 

 Legea Nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară 

 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348201 

Cine se supun autorizație sanitar-veterinară de funcționare? 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342978
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350368
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348201
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Conform Legea Nr.221 din 19.10.2007 se supun autorizării sanitar-veterinară de funcționare o serie 

întreagă de obiecte (Anexa 6,Legea Nr.221 din 19.10.2007), inclusiv: 

 Sectorul de alimentare publică – unități care recepționează și depozitează produse de 

origine animală în scopul comercializării, prelucrării și transformării acestora în preparate 

culinare sau în semipreparate, în produse de cofetărie/patiserie, pentru consum pe loc sau 

pentru desfacere cu consum la domiciliu.  

 Unitățile de alimentație publică. 

Care sînt cerințele pentru obținerea autorizație sanitar-veterinară de funcționare? 

Pentru a obține autorizația sanitar-veterinară de funcționare, solicitantul depune la subdiviziunile 

teritoriale pentru siguranța alimentelor (ANSA) o cerere (Anexa 2, Legea Nr.221 din 19.10.2007), la 

care se anexează următoarele documente (în copii și în original): 

 Certificatul de înregistrare de stat a întreprinderii; 

 Titlul de proprietate sau contractul pentru folosința spațiului; 

 Actul de angajare a medicului veterinar de liberă practică la unitățile care asigură asistență 

sanitar-veterinară, care produc, depozitează, comercializează produse farmaceutice și alte 

produse de uz veterinar și la unitățile de industrializare a cărnii și a laptelui, unități 

specificate în Anexa 6, Legea Nr.221 din 19.10.2007. 

În cerere se indică fiecare activitate pentru care se solicită autorizație.  

Dacă nu au fost prezentate și anexate toate documentele menționate la cerere, reprezentatul ANSA 

va refuza primirea setului de documente imediat și nu va accepta cererea. Solicitarea altor 

documente decît cele prevăzute nu se admite. 

Care este durata obținerii autorizație sanitar-veterinară de funcționare? 

Autorizația sanitar-veterinară de funcționare se eliberează în cazul în care sînt întrunite toate 

prevederilor normele sanitar-veterinare, în termen de pînă la 5 zile de la expirarea termenului 

specificat la art. 18 alin.9. Avizul prevăzut se eliberează într-un termen ce nu va depăși 20 de zile 

din data depunerii cererii de către solicitant. Astfel, dacă ANSA după expirarea termenul specificat 

nu a informat în scris solicitantul despre refuz, autorizarea sanitar-veterinară de funcționare se 

consideră eliberată.  

În cazul de neautorizării, ANSA elaborează Referatul Tehnic prin care motivează neautorizarea, 

specificând condițiile de autorizare, stabilite prin normele sanitar-veterinare referitoare la domeniul 

de activitate solicitat, pe care unitatea supusă autorizării nu le îndeplinește. 

Costul autorizației sanitar-veterinare de funcționare este stabilit prin Legea Nr.160 din 22 iulie 2011 

privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și constituie 150 lei.  

Autorizația sanitar-veterinare de funcționare este eliberată fără termen de valabilitate. 

Pentru orice modificări ulterioare ale procesului tehnologic, pentru modernizarea, extinderea ori 

schimbarea profilului de activitate se impune solicitarea eliberării unei noi autorizații sanitar-

veterinare de funcționare. 

4.4. Autorizația sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport 

Autorizarea mijloacelor de transport care transportă animale vii și produse supuse controlului 

sanitar-veterinar este prevăzută de Legea Nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-

veterinară, Articol 18, punctul 2. Procedura de eliberare a autorizației sanitar-veterinare pentru 

mijloacele de transport care transportă animale vii și produse supuse controlului sanitar-veterinar 

este similară cu procedura de eliberare a autorizației sanitar-veterinare de funcționare. 
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Costul autorizației sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport funcționare este stabilit prin 

Legea Nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și 

constituie 150 lei. Autorizația este valabilă un an de zile. 

4.5. Controlul activității de întreprinzător în domeniul alimentației publice 

4.5.1. Cerințe generale privind control de stat  

Consultați www.controale.md pentru a vă familiariza cerințele de bază care trebuie să le respecte 

organele de control în privința întreprinzătorilor. 

4.5.2. Controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind produsele 

alimentare efectuate de ANSA 

Adițional principiilor fundamentale ale controlului de stat asupra activității de întreprinzător stabilite 

de Legea Nr.131 din 08.06.2012, Legea Nr.50 din 28.03.2013 prezintă cerințe specifice pentru 

controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind produsele alimentare. Aceste 

controale se efectuează de ANSA pe întreg lanțul alimentar, inclusiv controale la întreprinderile care 

operează în sectorul alimentar, controale privind utilizarea și depozitarea produselor alimentare și 

controale asupra oricărui proces, material sau substanță, activitate sau operațiune, inclusiv al 

transportului aplicat produselor alimentare. 

În cadrul unităților de alimentație publică și magazinelor alimentare, principalele domenii ale 

controalelor efectuate de ANSA includ: 

1. Respectarea cerințelor relevante ale legislației privind siguranța alimentelor; 

2. Condițiile sanitare și de igienă în procesul producerii, depozitării, transportării și 

comercializării produselor alimentare și a materiei prime pentru acestea; 

3. Trasabilitatea produselor alimentare și a materiei prime pentru acestea; 

4. Aplicarea sistemului de management al siguranței alimentelor bazat pe principiile HACCP; 

5. Supravegherea și controlul utilizării organismelor modificate genetic. 

4.5.3. Controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind produsele 

alimentare efectuate de CNSP 

Prin excepție de la regula generală, unele competențe în domeniul verificării conformității cu 

legislația privind produsele alimentare au fost delegate Ministerului Sănătății, și anume: 

1. Controlul oficial al apei pînă la punctul stabilit, după cum urmează: 

a) în cazul apei furnizate printr-o rețea de distribuție, 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; 

b) în cazul apei furnizate dintr-un rezervor, pînă la robinetul prin care aceasta curge din 

rezervor; 

2. Controlul oficial al materialelor ce vin în contact cu hrana pentru animale și cu produsele 

alimentare de import și al locului de producere a materialelor respective; 

3. Supravegherea pe piață a produselor alimentare noi, a suplimentelor alimentare, a 

produselor alimentare fortificate, apelor minerale, a mențiunilor nutriționale și de sănătate 

înscrise pe produsele alimentare, a aditivilor alimentari, a produselor alimentare pentru 

sugari și copii mici, a produselor cu destinație nutrițională specială. 

În cadrul activităților de supraveghere a sănătății publice stipulate în Legea Nr.10 din 03.02.2009 

privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărârea de Guvern Nr.384 din 12.05.2010 cu 

privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, Ministerul Sănătății efectuează la 

unitățile de alimentație publică și magazinele alimentare controale oficiale în domenii strâns 

interconectate cu legislația privind produsele alimentare, precum: 

1. Instruirea igienică a angajaților; 

2. Organizarea examenului medical al angajaților.  

http://www.controale.md/
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ANEXE 
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Anexă la Capitolul 2.1.5 PLANUL DE MENTENANȚĂ A ECHIPAMENTULUI /SPAȚII UTILIZATE ÎN FABRICAȚIE 
 

Denumirea 
echipamente/spați
i 

Nr. de 
inventa
r 

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August 
Septembri

e 
Octombrie Noiembrie Decembrie 

Tipurile de mentenanță 
□ Mentenanță de întreținere ○Mentenanță curentă 

△ Mentenanță capitală 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                   

                                                   

Secția de producere 1 

                                                   

                                                   

                                                   

Secția de producere 2 

                                                   

                                                   

                                                   

 

2.1.5 ÎNREGISTRĂRI PRIVIND MENTENANŢA ECHIPAMENTELOR/SPAȚIILOR 

Data 
Denumirea 
echipamente/spaț
ii 

Nr. de inventar Tipul  intervenției Descrierea lucrărilor efectuate Numele  Semnătura 

SECȚIA 
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Anexă la Capitolul 2.3. PLAN  PRIVIND  CALIBRAREA ECHIPAMENTELOR  DE CONTROL ŞI MĂSURĂ 

  

Nr.crt.  
Denumirea 

echipamentului 
Frecvenţa 
calibrării 

Calibrarea 
precedentă 

Plan de calibrare, 2016 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

                

                

                

                

 

ETICHETAREA OȚELURILOR INOXIDABILE UTILIZATE ÎN MOD OBIȘNUIT ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

AISI DIN / EN   Compoziția chimică 

  C % Cr% Ni% Mo% Ti% N% 

304
L 

ex: DIN 1.4307 (EN X2CrNi18-9) <0.03 18 9    

316
L 

ex: DIN 1.4435 (EN X2CrNiМo18-
14-3) 

<0.03 18 14 3   

410 DIN 1.4006 (EN X12Cr13) <0.12 13 <0.75    

409 DIN 1.4512 (EN X12CrTi12) <0.03 11.5   <0.65  

329 DIN 1.4460 (EN X3CrNiMoN27-5-2) <0.03 27 5.5 1.7  <0.20 
 

Referință: 

 European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG), "Hygienic Equipment Design Criteria", 2004 

http://www.ehedg.org/uploads/DOC_08_E_2004.pdf  

http://www.ehedg.org/uploads/DOC_08_E_2004.pdf
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Anexă la Capitolul 2.4.4. PLAN PRIVIND INSTRUIREA PERSONALULUI ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI  

 

Nr. 

crt. 
Tematica instruirii  

Numele 

angajaţilor 

Responsabil 

de instruire 

Data/Perioada de instruire, luni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Departament/Secție 

1.  
               

2.  
               

3.  
               

4.  
               

5.  
               

6.  
               

7.  
               

8.  
               

9.  
               

10.  
               

11.  
               

12.  
               

13.  
               

14.  
               

15.  
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ÎNREGISTRĂRI PRIVIND INSTRUIREA INDIVIDUALĂ A PERSONALULUI 

Numele angajatului:  

 

Data  Denumirea cursului  

Instruire 

interna / 

externă 

Nr. de 

ore, h 

Evaluarea 

instruirii 
Instructor 

Semnătura 

instructorului 

Funcţia 

angajatului 

Semnătura 

angajatului 
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Anexă la Capitolul 2.4.4.2. DEZINFECȚIA IGIENICĂ A MÂINILOR 

 

Dezinfecția igienică a mâinilor se face cu apă și săpun lichid. Durata întregii proceduri: 40-60 

secunde 

 

Udaţi cu apă potabilă de la reţea, 
mâinile şi pumnii 

Aplicați suficient săpun lichid  
pentru a acoperi toate 
suprafețele mânii 

Palmă pe palmă cu mișcări de dus 
întors 

 
Palma mâinii drepte pe dosul 
mâinii stângi şi palma mâinii stângi 
pe dosul mâinii drepte cu mișcări 
de dus întors 

Palmă pe palmă cu degetele 
intercalate (pentru dezinfecţia 
spaţiilor interdigitale) cu mișcări 
de dus întors 

Dosul degetelor îndoite pe 
palma opusă (strângerea şi 
frecarea degetelor unei mâini în 
palma 
celeilalte mâini) cu mișcări de 
dus întors 

 

Frecare prin rotaţie a degetul mare 
drept (policele) în palma stângă și 
invers  

Frecare prin rotaţie cu mişcări 
înainte și înapoi cu degetele 
împreunate ale mâinii drepte 
aplicate în palma stângă şi 
invers 
 

Mâinile se clătesc cu apă  

 
Mâinile se usucă cu atenție cu un 
prosop de hârtie 

Închideți robinetul cu prosopul 
de hârtie 

Acum mâinile sunt curate 
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Dezinfecția igienică a mâinilor se face cu un dezinfectant pe bază de alcool. Durata întregii 

proceduri: 20-30 secunde 

 
Aplicaţi un volum corespunzător de produs pentru dezinfecția igienică 
a mâinilor în podul palmelor uscate (conform informaţiilor furnizate de 
producător pe eticheta produsului~3-5 ml)  și se freacă viguros pielea 
până la încheieturi timp de 30 secunde conform procedurii.  

Palmă pe palmă cu mișcări de 
dus întors 

 
Palma mâinii drepte pe dosul 
mâinii stângi şi palma mâinii stângi 
pe dosul mâinii drepte cu mișcări 
de dus întors 

Palmă pe palmă cu degetele 
intercalate (pentru dezinfecţia 
spaţiilor interdigitale) cu mișcări 
de dus întors 

Dosul degetelor îndoite pe 
palma opusă (strângerea şi 
frecarea degetelor unei mâini 
în palma 
celeilalte mâini) cu mișcări de 
dus întors 

 
Frecare prin rotaţie a degetul mare 
drept (policele) în palma stângă și 
invers 

Frecare prin rotaţie cu mişcări 
înainte și înapoi cu degetele 
împreunate ale mâinii drepte 
aplicate în palma stângă şi 
invers 
 

După uscare mâinile sunt 
curate 
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Anexă la Capitolul 2.5.5. PLANUL PRIVIND CONTROALELE ŞI ÎNREGISTRĂRILE MATERIILOR ȘI PRODUSELOR 

 

Denumirea materiilor 
prime şi auxiliare, 

produse  
Periodicitatea 

Denumirea 

parametrilor  

Valoarea 

parametrilor 

 Metoda de 

analiză 

Numele, 

funcția  
Înregistrări 

  
     

  
     

  
     

 

 

CONTROALELE PARAMETRILOR  PROCESULUI ŞI A PRODUSULUI ÎN PROCESUL DE FABRICAŢIE 

azele 

procesului 

Input 

(materiale) 

Utilaj, 

echipament 

Output 

(rezultat) 
Funcția  

Denumirea 

parametrilor 

Valoarea 

parametrilor 
Metoda de 

analiză 
Înregistrări 
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Anexă la Capitolul 2.6.1. MONITORIZAREA TEMPERATURII ŞI A UMIDITĂŢII RELATIVE A 

AERULUI ÎN SECȚIILE DE PRODUCERE/DEPOZITE 

 

 
Data  

Ora, h 
Temperatura 

termometrului 
uscat, 

o
C 

Temperatura 

termometrului umed, 
o
C 

Diferenţa   
Umiditatea relativă a 

aerului, % 
Numele  Semnătura 

SECȚIA DE PRODUCERE/DEPOZIT 

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

* Monitorizarea temperaturii şi umidităţii în diferite secţii de producere a produselor alimentare unde este necesar  şi/sau manipulate şi 

depozitate 
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MONITORIZAREA TEMPERATURII ÎN CAMERELE FRIGORIFICE/ FRIGIDERE 

Data Ora, h 

Denumirea 

produsului 

Temperatura, 
o
C Numele  

Semnă

tura 

Camera 

frigorifică 1 
Camera frigorifică 2 

Camera 

frigorifică 3 

Camera 

frigorifică 4 
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Anexa la Capitolul 2.7. PLANUL PRIVIND IGIENIZAREA  ECHIPAMENTELOR ȘI SPAȚIILOR 

UTILIZATE PENTRU  MANIPULAREA PRODUSELOR 

 

Denumirea 

echipamentel

or/ spațiilor 

Perioada de 

igienizarea 

Instrucţiunea 
de lucru 

 

Responsabil de 

igienizare 

Monitorizarea parametrilor 

Acţiuni 

corective 

Înregistr

ări 

Ce Cum Frecvenţa Cine 

Denumirea 
parametrilor 

Valoarea 

parametrilor 

Standardul 

 
Periodicitatea 

Responsabil 

de 

monitorizare 
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ÎNREGISTRĂRI PRIVIND MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE IGIENIZARE A ECHIPAMENTULUI UTILIZATE PENTRU MANIPULAREA 

PRODUSELOR  

 

Nr. 

crt. 
Data  

Secții/ 

echipamente 

Denumirea 

parametrii 

monitorizaţi  

Rezultatul obţinut (valoarea 

parametrii monitorizaţi), dacă 

este negativ se întreprind 

acţiuni corective 

Acţiuni corective 

(daca rezultatul este negativ) 
Numele Semnătura 
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ÎNREGISTRĂRI PRIVIND IGIENIZARE SPAȚIILOR/ÎNCĂPERILOR DIN CADRUL ORGANIZAȚIEI 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
spațiilor 

Periodicit
atea 

Luna - iunie, 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 

 CAMERA FRIGORIFICĂ 

1.  Podele   
                             

                             

 Verificat, Semnătura                               

2.  Pereții                               

 Verificat, Semnătura                              

 

 

Operatorii bifează  efectuarea activităților de igienizarea  a spațiilor conform planului de igienizare.  

Specialistul verifică calitatea efectuarea activităților de igienizarea  a spațiilor efectuate de operator. 

Specialistul verifică și înregistrează calitatea efectuării  activităților de igienizarea  a echipamentelor  
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Anexă la Capitolul 2.9.1. ÎNREGISTRĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DĂUNĂTORILOR 

 

Data  
Denumirea 

rodenticidelor 

Numărul de 

granule pe 

momeală 

Nr. momelii amplasate  

Acţiuni corective 
Funcția  

Numele  
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

O – Momeli ne atinse X – Momeli atinse   
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Anexă la Capitolul 2.12. ÎNREGISTRĂRI PRIVIND RECLAMATIILE DIN PARTEA CLIENŢILOR 

ŞI CONSUMATORILOR  

 

Data Ora 

Denumirea 

clientului 

 

Numele 

consumatorului 

Telefoane 

de contact 

Denumirea 

produsului 

Numărul lotului, 

nr. 

Locul depistării 

produsului 

neconform / 

suspect 

Neconformităţi / 

pericole 

depistate / 

Intoxicaţii 

cauzate  

Cantitatea de 

produs 

Nesigur/ 

neconform 

buc, kg 

Informat 

managementul 

Numele 

semnătura 
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Anexa la Capitolul 3. ETAPELE HACCP 

 

Etapa 1. Ordin  de numirea a conducătorului echipei de siguranță a alimentului 

 

Pentru implementarea şi menţinerea la întreprinderea „ ABC” a unui sistem de management 

a siguranţei alimentului bazat pe principiile HACCP, ordon crearea unei echipe de siguranță 

a alimentului  multidisciplinară în următoarea componenţă: 

 Conducător al echipei de siguranţă a alimentului: 

 Specialist în asigurarea şi controlul calităţii producției: 

 Inginer tehnolog: 

 Inginer microbiolog: 

 Inginer în probleme de producţie / proces. 

 

La cererea conducătorului echipei de siguranţă a alimentului, întreprinderea va apela la 

serviciile consultanţilor externi pentru a se asigura că echipa dispune de competenţele 

necesare în toate domeniile ce au impact asupra siguranţei alimentului (microbiologie, 

metode de analiză, audit etc.).  

 

Sistemul de management a siguranţei alimentului va fi implementat conform SM SR EN ISO 

22000:2005 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice 

organizaţie din lanţul alimentar. 

 

Cer implicarea activă a tuturor angajaţilor în implementarea sistemului de management a 

siguranţei alimentului şi obţinerea certificării de către o organizaţie de renume internaţională. 

 

 

Director organizației    
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Etapa 2.1 DESCRIEREA MATERIILOR  PRIME,  INGREDIENTE ȘI MATERIALE ÎN 

CONTACT CU PRODUSUL  

Cerințele  

Denumirea materiilor  prime, materiale în contact cu produsul 

   

Compoziţia materii prime 

ingrediente care intră în 

reţetă, inclusiv aditivii şi 

adjuvanţii tehnologici. 

Caracteristicile  biologice, 

chimice şi fizice. Alergenii 

prezenți în produs 

  

 

Metoda  de producţie   

 

Metodele de ambalare 

(ambalaje) şi livrare 

   

Condiţii de depozitare şi 

durata de păstrare 

   

Pregătirea  şi/sau 

manipularea înainte de 

utilizare sau procesare 

   

Țara de origine 
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Etapa 2.2 DESCRIEREA PRODUSULUI FINIT  

 

Cerințele  Denumirea produsului finit: 

Compoziția produsului. Parametrii 

organoleptici. 

Caracteristici biologice, chimice şi fizice 

relevante pentru siguranţa alimentului. 

Alergenii prezenți în produs 

 

 

Tipul de ambalaj  

Durata de păstrare și condiţiile de 

depozitare  
 

Informații de etichetare referitoare la 

siguranţa alimentului şi/sau instrucţiuni 

pentru manipulare, preparare şi 

utilizare. Alergenii prezenți în produs 

 

Metoda și controalele speciale pe durata 

distribuţiei 
 

Utilizare preconizată 

/ Grupul de consumatori 

. 
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Etapa 5.  Scopul: Verificarea Diagramelor  proceselor de fabricație  

 

Echipa de siguranța a alimentului/ a verificat conform Diagrama procesului de 

producere, cu scopul determinării corectitudinii şi controlului includerii a tuturor 

proceselor tehnologice de fabricație a produselor. 

 

1. Rezultatul activității  
 

În rezultatul activităților de verificare Echipa de siguranță a alimentului/HACCP a decis 

aprobarea diagramei de producție: Ex. Diagrama procesului de fabricarea a produselor 

alimentelor în cadrul unui unități de alimentație publică. 

   

  Membrii echipei de siguranța a alimentului: 

1. Prenume NUME 

2. Prenume NUME 

3. Prenume NUME 

4. Prenume NUME 

5. Prenume NUME 

6. Prenume NUME 

 

Aprobat de directorul organizației  
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Etapa 6. ANALIZA PERICOLELOR PRIVIND FABRICAREA  

Echipa de siguranţă a alimentului trebuie să efectueze o analiză a pericolelor  pentru a stabili care pericole trebuie să fie controlate, gradul de control necesar 

pentru asigurarea siguranţei alimentului şi ce combinaţie de măsuri de control sunt  necesare 

Nr. 
crt. 

Etapa 
procesului 

Pericolele  Descrierea pericolelor 

Rezultatele evaluării pericolului 
pentru siguranţa alimentului 

(Funcţie de gravitatea posibilă a 
efectelor negative asupra 
sănătăţii şi probabilitatea de 
apariţie acestora) 

Măsuri de control/  
Acțiuni preventive aplicate pentru 

controlul pericolelor 

Pericolele 
controlate prin 

PRPo sau  
Plan HACCP 

  

Biologice     

Chimice     

Fizice     

  Biologice     

Chimice     

Fizice     

  Biologice     

Chimice     

Fizice     

  Biologice     

Chimice     

Fizice     

  Biologice     

Chimice     

Fizice     

  Biologice     

Chimice     

Fizice     
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Etapa 7. DETERMINAREA PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL  

Nr.
crt. 

 
Etapele 
procesului  
 

Pericole I. Există modalităţi de 
prevenire a pericolelor 
identificate? 
Dacă DA continuăm analiza. 
Dacă NU, este necesar 
pentru inocuitate  controlul 
în această etapă? 
Dacă Da modificaţi etapa, 
procesului sau a produsului 
Dacă NU etapa nu este  PCC 
şi treceţi la analiza 
următoarei etape. 

II. Este etapa respectivă 
prevăzută special 
pentru eliminarea 
pericolului sau 
reducerea probabilităţii 
de apariţie a  acestuia 
până la un nivel 
acceptabil? 
Dacă DA este PCC şi 
treceţi la analiza 
următoarei etape 
Dacă NU continuăm 
analiza. 

III. Este posibilă să 
intervină o 
contaminare excesivă 
cu pericolele 
identificate, care să    
depăşească nivelul 
admis? 
Dacă NU PCC lipseşte 
şi treceţi la analiza 
următoarei etape. 
Dacă DA, continuăm 
analiza. 

IV. Exisă o etapă 
ulterioară în care 
pericolul să fie eliminat 
sau să fie redusă 
probabilitatea de 
apariţie a acestuia  până 
la un nivel acceptabil? 
Dacă DA  nu este PCC şi 
treceţi la analiza 
următoarei etape. 
Dacă NU este PCC şi 
treceţi la analiza 
următoarei etape 

PCC 

 

 

Biologice:       

Chimice:      

Fizice:      

 

 

Biologice:       

Chimice:      

Fizice:      

 

 

Biologice:      

Chimice:      

Fizice:      

 

 

Biologice:       

Chimice:      

Fizice:      
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Etapa 8. PLAN HACCP PRIVIND PRODUCEREA 

Nr. crt. 
 

Etapele 
procesului / 

PCC 
Pericole 

Limitele 
Critice 

Monitorizarea  
Acțiuni  

corective 
 

Verificarea Înregistrări 
Ce  Cum Frecvența Cine 

  
Biologice:  

 
    

   

  
Chimice: 

 
    

   

  
Fizice: 

 
    

   

  
Biologice:  

 
    

   

  
Chimice: 

 
    

   

  
Fizice: 

 
    

   

  
Biologice:  

 
    

   

  
Chimice: 

 
    

   

  
Fizice: 

 
    

   

  
Biologice:  

 
    

   

  
Chimice: 

 
    

   

  
Fizice: 

 
    

   

  
Biologice:  

 
    

   

  
Chimice: 

 
    

   

  
Fizice: 
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Etapa 8.2 STABILIREA PROGRAME PRELIMINARE OPERAȚIONALE 

Nr. 
crt. 

Etapele procesului 
Pericole biologice, 
chimice, fizice 

Monitorizare Corecții/  
Acțiuni corective 

Verificare Înregistrări 
Ce Cum Frecvența Cine 

  Biologice        

Chimice        

Fizice        

  Biologice        

Chimice        

Fizice        

  Biologice        

Chimice        

Fizice        

  Biologice        

Chimice        

Fizice        

  Biologice        

Chimice        

Fizice        

  Biologice        

Chimice        

Fizice        

  Biologice        

Chimice        

Fizice        

  Biologice        

Chimice        

Fizice        

 


