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ELIGIBILITY CHARTER  
 

Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite 

pentru primirea dreptului de utilizare a brand-ului “De La Munte” 

 

Federaţia Agricultorilor Montani Dorna, numită mai departe FAMD, reprezintă 

organismul autorizat cu, administrarea, acordarea şi retragerea dreptului de utilizare a 

brand-ului „De La Munte”. Brand-ul “De La Munte” va putea fi solicitat, apoi utilizat 

doar respectând toate condiţiile menţionate în acest document. 

 

Atribuţiile FAMD: 

1. Evaluarea iniţială a solicitanţilor brandului “De La Munte” 

2. Evaluarea periodică (anuală) a utilizatorilor brandului “De La Munte” 

3. Identificarea entităţilor care pot solicita aderarea la acest brand: asociaţii, grupuri 

de producător, PFA-uri, SRL-uri, ferme didactice universitare, persoane fizice 

(posesorii a cel mult 1.000 de animale efectiv matcă) 

4. Stabilirea taxei de folosire a brand-ului “De La Munte” va fi stabilită de Adunarea 

Generală FAMD (taxa de aderare şi / sau taxa anuală) 

5. Reglementare utilizării brand-ului “De La Munte”, care se va face printr-un contract 

între FAMD şi persoana juridică sau 

persoana fizică ce doreşte folosirea 

brand-ului 
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Obligaţiile SOLICITANTULUI: 

1. Solicitantul trebuie să accepte evaluarea iniţială din partea FAMD, urmată apoi de 

evaluări periodice în vederea supravegherii respectării condiţiilor contractuale. 

2. Aplicantul trebuie să respecte întocmai normele de igienă şi sanitar-veterinare 

impuse de legislaţia în vigoare, să posede un spaţiu de procesare a laptelui avizat                                                                     

de autoritatea Sanitar-Veterinară şi de Mediu 

3. Aplicantul va respecta în totalitate recomandările din Ghidul de Bune Practici 

pentru crescătorul de oi – igienă şi calitatea laptelui. Cunoaşterea şi respectarea 

acestui ghid constituie un criteriu eliminator folosit la evaluarea iniţială şi periodică. 

4. Aplicantul îşi va însuşi reţetele şi fişele tehnice pentru produsele lactate ce vor 

purta brand-ul “De La Munte” 

5. Se vor respecta de asemenea recomandările din Ghidul de Bune Practici (editat de 

Romontana) referitor la Organizarea păşunii, stânei, saivanului, adăpatului, mulsului 

şi bunăstarea animalelor. 

6. Solicitantul are obligaţia întocmirii unui plan HACCP 

OBSERVAŢII: 

- Oile (animalele) de la care provine laptele procesat trebuie înregistrate şi menţinute 
în Unităţile Administrative Teritoriale din zona montană  

- Sunt considerate neeligibile unităţile de producţie care procesează mai mult de 
10.000 litri lapte/ zi 
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ANEXE: 

1. Plan si Anexe H.A.C.C.P. 

2. Reţete si Fişe Tehnice produse lactate 

3. Ghid Bune Practici – „Producţie Lactate” 

4. Ghid Bune Practici – „Igiena şi calitatea Laptelui” 

5. Ghid Bune Practici - ROMONTANA 

Zona Montană conform Convenţiei Carpaţilor 
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ANEXA 1 – PLAN H.A.C.C.P. 

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI ALIMENTELOR – 
H.A.C.C.P. 

1. SCOP 

 Sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentare implementat în Ascociatia crescatorilor 

de ovine ____________________________________, prezintă procedurile şi instrucţiunile referitoare la 

sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentare în conformitate cu ISO 9001 şi ISO 22000 şi 

deasemenea ţinându-se cont de Directiva Consiliului Comunităţii Europene nr.93/ 43/ EEC/ 14 iunie 1993, 

proiectarea şi implementarea sistemului H.A.C.C.P. în secţiile de industrializare a brânzei lactice 

2. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI 

Stână tradiţionlă de munte, amplasata la cota de peste ___ m altitudine. Procesează o cantitate de 

aproximativ _____ litri de lapte pe zi. Stâna produce Caş de oaie, Brânză de burduf, Urdă şi Unt. Laptele 

provine de la oile din asociaţie. 

Principalele obiective ale unităţii sunt: 

- îndeplinirea cerinţelor clienţilor şi reglementărilor în vigoare pentru creşterea gradului de satisfacţie al 

clienţilor; 

- implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 

9001/2001 şi implementarea sistemului de siguranţă a alimentului (HACCP). 

Va fi redactat, implementat şi sprijinit prin monitorizare, validare, verificare şi documentaţie 

prescrisă, un program de siguranţă a alimentelor de către o echipă instruită  să susţină acest program 

în toate secţiile organizaţiei.  

Aceasta hotarare s-a luat la iniţiativa conducerii intreprinderii pentru a spori încrederea clienţilor 

noştri în ceea ce priveşte securitatea produselor oferite. 

 Conducerea asigură cadrul adecvat desfăşurării acestei acţiuni, iar fiecare angajat are obligaţia să 

cunoască, să înteleagă şi să respecte cerinţele sistemului HACCP. 
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3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

Documentaţia de referinţă pentru întocmirea planului de management al siguranţei alimentului este 

următoarea : 

 SR EN ISO 22000 – Sisteme de management al siguranţei alimentelor. 

  ISO 9001 : 2000 – Sistem de management al calităţii.  

 HG 1198/2002 – Aprobarea normelor de igienă a produselor alimentare 

 Codex Alimentarius – Recommended International Code of Practice General Principles of Food 

Hygiene 

 Codex Alimentarius – Hazard Analysis and Critical Control Point  

      ( HACCP ) System and Guidelines for its application. 

 CAC / RCP 1 - 1969, Rev.  4 (2003) - General principies of food hygiene (Ghidul Codex Alimentarius 

privind principiile generale de igiena alimentelor) 

- SR 13462-1:2001 – Igiena agro-alimentară. Principii generale; 

- SR 13462-2:2002 - Igiena agro-alimentară. Sistemul de analiza riscului şi Punctele Critice de Control ( 

HACCP) şi Ghidul de aplicare al acestuia; 

- SR 13462-3:2002 - Igiena agro-alimentară. Principii de stabilirea criteriilor microbiologice pentru alimente. 

 H.G. 924/2005 - privind aprobarea Regulilor generate pentru igiena produselor alimentare; 

 H.G. 975/1998 - cu privire la normele organoleptice şi bacteriologice 

 H.G. 976/1998 - cu privire la normele organoleptice şi bacteriologice 

 H.G. 984/ 2005   - privind   stabilirea    şi   sancţionarea contravenţiilor la  normele  sanitare   

veterinare  şi pentru siguranţa alimentelor; 

 Ordinul 301/2006 - privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor 

privind procedurile de inregistrare a activitatilor de vanzare directa de produse primare, a activitatilor de 

vanzare cu amanuntul si a activitatilor de fabricare a alimentelor; 

 Ordinul 490/2002 al MAAP – cu privire la normele organoleptice şi bacteriologice 

 Directiva Consiliului Comunităţii Europene nr. 93/43/EEC/14.06.1993 - privind igiena produselor 

alimentare 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 ABATERE DE LA LIMITA CRITICĂ: orice deviere a procesului în afara limitelor critice ale caracteristicilor 

măsurabile prin care se asigură respectarea parametrilor de siguranţă alimentară a produsului. 

 ACŢIUNI CORECTIVE: acţiunea de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate sau a altei situaţii 

nedorite (activităţi întreprinse atunci când rezultatul monitorizării dovedeşte faptul că au fost depăşite 

limitele critice sau că nu au fost respectate procedurile stabilite), 

 ADITIVI ALIMENTARI: orice substanţă care în mod normal nu este consumată ca aliment în sine şi care nu 

este utilizată ca ingredient alimentar caracteristic, care  adăugată intenţionat în produsele alimentare în 

scopuri   tehnologice la: fabricare, prelucrare,  preparare,   tratament,   ambalare,   transport   sau depozitare, 

devine sau poate deveni,  direct sau indirect, o componentă a acestor produse alimentare. 

 AGENT DE CONTAMINARE: orice agent biologic sau chimic, substanţe străine sau alte substanţe 

adăugate neintenţionat la aliment şi care îi  pot compromite gradul de securitate sau caracterul adecvat.                                                                                                                           

 ALIMENT POTENŢIAL DĂUNĂTOR: aliment capabil să suporte o creştere rapidă şi progresivă a numărului 

de microorganisme toxicogene. 

 ARBORELE   DE   DECIZIE:   cuprinde   o   serie   de   întrebări necesare pentru a determina dacă o etapă 

din flux este un punct critic de control. 

 AUDIT: proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea 

lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit. 

 AUDIT INTERN: examinarea sistematică şi independentă în scopul evaluării propriului sistem şi propriilor 

proceduri pentru a asigura întreţinerea şi îmbunătăţirea sistemului. 

 AUDIT HACCP: examinare sistematică pentru a stabili dacă activităţile din sistemul HACCP şi rezultatele 

aferente lor sunt în concordanţă cu activităţile planificate şi dacă aceste activităţi sunt implementate efectiv, 

permiţând atingerea obiectivelor. 

 BACTERII    PATOGENE:    microorganisme    unicelulare   care produc îmbolnăviri specifice. 

 BUNA PRACTICĂ DE PRODUCŢIE (GMP): măsuri preventive ce vizează condiţiile de organizare internă şi 

externă în scopul  reducerii probabilităţii de contaminare a produsului din surse interne sau externe. 

 CALITATE: ansamblul de proprietăţi si caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă 

aptitudinea de a satisface, conform destinaţiei acestuia, necesităţile explicite sau implicite; 

 

 CONTAMINARE: introducerea unui agent de contaminare în aliment sau în mediul înconjurător 

alimentului. 
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 CONTAMINARE ÎNCRUCIŞATĂ: contaminarea care se poate produce prin încrucişarea fluxurilor salubre 

cu cele insalubre. 

 CONTROL: conducerea unei operaţii, etape sau proces astfel încât să se atingă un anumit nivel al 

performanţelor propuse. 

 CONTROL HACCP: etapa în care sunt aplicate procedurile  corecte, iar limitele critice nu sunt depăşite. 

 CURĂŢIRE: activitatea de îndepărtare prin diverse metode a resturilor   minerale   şi   organice,   a   

resturilor   alimentare,   a murdăriei, a reziduurilor grase şi a oricăror materii nefolositoare din spaţiile 

unităţilor de producţie alimentară. 

 DATA LIMITĂ DE CONSUM/ DATA DURABILITĂŢII MINIMALE:  data stabilita de producător, până la care 

un produs alimentar îşi păstrează caracteristicile specifice in conditii de depozitare corespunzătoare; 

produsele pentru care se stabileste data durabilitătii minimale nu trebuie sa fie periculoase nici după această 

data; 

 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE : declaratia făcută de către un producător sau un prestator, prin care 

acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul ca un produs sau un serviciu este conform cu un 

document tehnic normativ; 

 DIAGRAMĂ DE FLUX: o reprezentare schematică a succesiunii fazelor sau operaţiilor folosite în producţia 

unui anume aliment. 

 DĂUNĂTORI:   vieţuitoare   care   sunt   dăunătoare   produselor alimentare prin prezenţa lor sau ca 

purtători de microorganisme. 

 DEZINFECŢIE: reducerea cu ajutorul agenţilor chimici şi / sau a metodelor fizice a numărului de 

microorganisme din mediu până la nivelul la care securitatea şi caracterul adecvat al alimentului pentru 

consum nu sunt compromise. 

 DURATĂ MEDIE DE UTILIZARE:  intervalul de timp, stabilit in documente tehnice normative sau declarat 

de către producător ori convenit intre parti, in cadrul caruia produsele de folosinta indelungată trebuie să isi 

mentină caracteristicile functionale, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si 

exploatare; 

 ECHIPAMENT TEHNOLOGIC: ansamblu de piese, dispozitive şi mecanisme împreună cu elementele de 

legătură, aparţinând unei instalaţii, unei maşini şi îndeplinind o anumită funcţie în cadrul acestui sistem. 

 ECHIPAMENT DE PROTECŢIE: articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte utilizate de lucrători în timpul 

lucrului. 

 EFICACITATE:    măsura   în   care   sunt   realizate   activităţile planificate şi sunt obţinute rezultatele 

planificate.  
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 ETALONARE: acţiune de verificare a funcţionării aparatelor de măsură şi control al procesului, prin care 

se asigură o bună monitorizare a parametrilor măsuraţi. 

 ETICHETĂ: orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat care conţine elemente de 

identificare a produsului şi care însoţeşte produsul sau este aderent la ambalajul acestuia.  

 FORMULARE DE ÎNREGISTRARE: documente concepute şi distribuite pentru zonele de lucru unde sunt 

necesare monitorizări ale parametrilor sau ale operaţiunilor conform planului de control al procesului 

tehnologic.   

 HACCP: un sistem de identificare, evaluare şi control al riscurilor potenţiale care sunt semnificative 

pentru siguranţa alimentară.                                                                         

 GARANŢIE :  orice angajament asumat de vanzator sau producator fata de consumator, fara solicitarea 

unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a 

produsului cumparat, in cazul in care acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la 

garantie sau in publicitatea aferentă; 

 INGREDIENT ALIMENTAR :  orice substanta, inclusiv aditivii, utilizata la producerea sau la prepararea unui 

aliment si care va fi continuta si de produsul finit ca atare sau intr-o forma modificata; 

 IGIENA PRODUSELOR ALIMENTARE: toate măsurile necesare pentru garantarea securităţii şi salubrităţii 

produselor alimentare care acoperă toate etapele ulterioare producţiei primare, incluzând recoltarea, 

sacrificarea şi mulsul, adică cele din cursul pregătirii, prelucrării, fabricaţiei, ambalării, depozitării, transportului, 

distribuţiei, manipulării, vânzării sau punerii la dispoziţia consumatorului. 

 IGIENIZARE (SANITAŢIE): totalitatea operaţiilor de îndepărtare a reziduurilor organice şi anorganice prin 

mijloace mecanice şi chimice urmată de dezinfecţie şi clătire, după caz.  

 INOCUITATE:  însuşire a  unui  produs de a fi  sigur pentru consum, de a nu prezenta pericole pentru 

consum.   

 INTOXICAŢIE ALIMENTARĂ:  boală  acută  produsă în  urma ingerării  unui  aliment contaminat 

microbiologic şi  care este produsă de toxinele eliberate în acesta. 

 INSTRUCŢIUNI: documentele în care se prezintă modalităţi de operare şi indicaţii referitoare la cel mai 

eficient mod de acţiune, adaptate la condiţiile de desfăşurare a activităţii, prezentate intr-o formă scurtă, 

concisă, formulate ca nişte comenzi.  

 LIMITĂ CRITICĂ: criteriu care separă acceptabilitatea de  acceptabilitate (limită peste care anumite 

caracteristici măsurabile   ale   unui   proces   sau   produs   nu   mai   asigură respectarea parametrilor de 

siguranţă alimentară a produsului final). 

 LIMITE   DE   OPERARE   (LIMITE   ŢINTĂ):   limitele   anumitor caracteristici măsurabile la care se 

recomandă operarea astfel încât să se asigure faptul că procesul este ţinut sub control. 
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 LOT: ansamblu de unităţi de vânzare dintr-un aliment fabricat, prelucrat sau ambalat în condiţii identice. 

 MANUAL HACCP: documentul oficial care prezintă politica de   siguranţă  a  alimentelor şi  descrierea  

sintetică  a  sistemului  HACCP pentru implementarea în unitatea de producţie.     

 MĂSURĂ   CORECTIVĂ:    acţiune   sau   activitate    care    se   întreprinde   pentru a se restabili controlul 

asupra unui PCC şi   pentru a îndepărta cauzele care au generat abaterea.       

 MĂSURĂ   DE CONTROL   PREVENTIVĂ:   orice  acţiune   sau I activitate care poate fi folosită pentru a 

preveni sau elimina un I risc referitor ia siguranţa alimentelor sau a-l reduce până la un nivel acceptabil. 

 MENTENANŢĂ: totalitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţie   pentru instalaţii, utilaje, mijloace de 

transport.  

 MICOTOXINE: substanţe chimice cu potenţial toxic, produse de   mucegaiuri   şi   care   se   acumulează   

şi   se   depozitează   în organismul uman sau animal, în cele mai multe cazuri la nivelul  ficatului. 

 MICROORGANISME: organisme cu organizare complexă,   unicelulare sau pluricelulare, cu metabolism 

propriu care pot fi  utile unui proces tehnologic alimentar sau pot constitui agent de  contaminare al acestuia, 

cu efecte negative funcţie de tip, de   specie, de cantitate sau de condiţiile de mediu care influenţează 

evoluţia acestora. 

 MONITORIZARE; verificarea prin teste, măsurători sau analize a faptului că procedurile de prelucrare sau 

manipulare în fiecare punct critic de control respectă criteriile stabilite.   

 NECONFORMITATE: neîndeplinirea unei cerinţe.  

 PARAZIŢI; vieţuitoare care trăiesc şi se hrănesc din organismul gazdei şi sunt capabile să contamineze 

produsele direct sau prin substanţele pe care le produc. 

 PESTICID: produs chimic (amestecat sau nu cu alte substanţe), folosit ca insecticid, fungicid, erbicid, 

rodenticid etc. pentru combaterea dăunătorilor plantelor şi a produselor stocate, cum şi pentru combaterea 

agenţilor de răspândire a bolilor umane şi animale (cu excepţia medicamentelor). 

 PERICOL: un agent de natură biologică, chimică sau fizică care poate determina ca un aliment să fie 

"nesigur" pentru consum.                                                                   

 PLANUL  HACCP:   un  document  scris,   bazat  pe  principiile HACCP care atestă utilizarea sistemului 

HACCP (delimitează procedurile care trebuie urmate pentru asigurarea controlului unui proces specific de 

fabricaţie) într-o întreprindere.                             

 PROCEDURĂ: mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces (document al sistemului care 

detaliază modul de îndeplinire   a   unei   activităţi   care   depăşeşte   graniţele   unui departament şl care se 

elaborează prin acordul scris dintre departamentele implicate). 

 PROCEDURĂ DE RETRAGERE DE PE PIAŢĂ: modul de acţiune în cazul unei contaminări periculoase 

depistate în produsele alimentare distribuite în reţeaua de comercializare, în scopul retragerii de pe piaţă. 
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 PRODUS SIGUR: produs care, folosit în condiţii normale sau previzibile, nu prezintă riscuri pentru 

sănătatea consumatorilor.                                                                      

 PUNCT DE CONTROL (PC): orice punct, operaţie sau fază tehnologică la care pot fi controlaţi factorii de 

natură biologică, fizică sau chimică, dar în care pierderea controlului nu conduce la periclitarea sănătăţii sau 

vieţii consumatorului.                 

 PUNCT CRITIC DE CONTROL (PCC): un punct, operaţie sau fază tehnologică la care se poate aplica 

controlul şi poate fi prevenit, eliminat sau redus la un nivel acceptabil un pericol (de natură biologică, fizică 

sau chimică) al siguranţei alimentelor. 

 PRODUS SIGUR:  produsul care, folosit in conditii normale sau previzibile, nu prezinta riscuri sau care 

prezinta riscuri minime, tinând seama de intrebuintarea acestuia; riscul se considera acceptabil si compatibil 

cu un grad inalt de protectie pentru siguranta si sanatatea consumatorilor, in functie de urmatoarele aspecte: 

a) caracteristicile produsului, ale ambalarii si ale instructiunilor de montaj si intretinere; 

b) efectul asupra altor produse, impreuna cu care acesta poate fi folosit; 

c) modul de prezentare a produsului, etichetarea, instructiunile de folosire si orice alte indicatii si 

informatii furnizate de producator; 

      d) categoria de consumatori expusa riscului prin folosirea produsului; 

 PRP-program preliminar : condiţii şi activităţi de bază (de siguranţă a alimentului) care sunt necesare 

pentru a menţine un mediu igienic pe tot parcursul lanţului alimentar adecvat pentru producţia, manipularea 

şi furnizarea de produse finite sigure şi alimente sigure pentru consum uman. 

 PRP operational :PRP identificat prin analiza pericolelor ca fiind esenţial pentru controlul probabilităţii de 

manifestare a pericolelor pentru siguranţa alimentului în produs(e) şi/sau contaminarea sau proliferarea 

pericolelor pentru siguranţa alimentului în produs(e) sau în mediul de procesare. 

 REVIZUIRE:  verificare  periodică,   documentată  a  activităţilor incluse în planul HACCP, efectuată în 

scopul modificării acestuia atunci când este necesar (adică atunci când apar modificări ale materiilor prime, 

ale reţetelor de fabricaţie, ale condiţiilor de producţie,   ale   condiţiilor  de   depozitare   sau   de   distribuţie, 

informaţii ştiinţifice noi, legate de contaminanţi, schimbări ale utilizării produsului, ineficientă a sistemului 

constatată pe traseul verificărilor). 

 RISC: o estimare a probabilităţii şi gravităţii unui pericol. 

 SERVICIU DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ:  activitatea de pregatire, preparare, prezentare si servire a 

produselor si a bauturilor pentru consumul acestora in unitati specializate sau la domiciliul/locul de munca al 

consumatorilor; 
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 SELECTARE FURNIZORI: acţiunea prin care se face alegerea furnizorilor de materii prime, ingrediente şi 

materiale în funcţie de modul   în   care   aceştia   răspund   condiţiilor   impuse   prin specificaţiile tehnice şi 

prin clauze contractuale. 

 SIGURANŢA ALIMENTULUI: asigurarea faptului că alimentul nu va afecta consumatorul dacă este 

preparat sau consumat conform indicaţiilor. 

 SISTEM DE MANAGEMENT HACCP: sistem care identifică, evaluează şi ţine sub control riscurile relevante 

pentru siguranţa alimentului. 

 SISTEM   HACCP:   sistem   care  ţine   sub   control   pericolele relevante pentru siguranţa alimentară prin 

intermediul PCC; 

 SPECIFICAŢIE TEHNICĂ:  document prin care se stabilesc caracteristicile pe care trebuie să le 

îndeplinească un produs alimentar pentru circulaţia sa în reţeaua comercială. 

 SPORI: forme de rezistenţă pe care le au unele microorganisme în condiţii nefavorabile de viaţă. 

 TERMEN DE GARANŢIE:  limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, pana 

la care producatorul sau prestatorul isi asuma responsabilitatea remedierii sau inlocuirii produsului ori 

serviciului achizitionat, pe cheltuiala sa, daca deficientele nu sunt imputabile consumatorilor; 

 TERMEN DE VALABILITATE:  limita de timp, stabilita de producător, pana la care un produs perisabil sau 

un produs care in scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sănătatea consumatorilor isi păstrează 

caracteristicile specifice, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si păstrare; 

pentru produsele alimentare acesta reprezintă data limita de consum; 

 TOXINE: substanţe produse de microorganisme (mucegaiuri, bacterii) şi care pot ataca un anumit sistem 

anatomic al organismului uman, alterând starea de sănătate a acestuia. 

 TOXIINFECŢII ALIMENTARE: boală acută produsă în urma ingerării unui aliment contaminat microbiologic 

şi care este produsă chiar de prezenţa acestora în aliment. 

 TRASABILITATE:   posibilitatea   identificării   şi   urmăririi   pe parcursul tuturor etapelor de producţie, 

procesare şi distribuţie a unui aliment, a hranei pentru animale, a unui animal destinat pentru producţia de 

alimente sau a unei substanţe care urmează ori care poate fi încorporată într-un aliment sau în hrana pentru 

animale. 

 VALIDAREA HACCP: confirmarea, prin furnizarea de dovezi obiective,    că   sistemul   de   management   

HACCP   inclusiv elementele sistemului HACCP asigură siguranţa alimentului. 

 VERIFICAREA HACCP: examinarea sistematică cuprinzând, de exemplu: metode de audit, măsurări şi alte 

evaluări în plus faţă de cele aplicate în monitorizarea HACCP, pentru a determina dacă sistemul de 

management HACCP satisface cerinţele acestui standard, dacă sistemul de management HACCP este 

respectat şi dacă sunt realizate condiţiile de siguranţă a alimentului convenite cu clienţii. 
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 VESTIAR FILTRU: vestiare specifice industriei alimentare, compartimentate astfel încât să asigure un filtru 

sanitar angajaţilor (un spaţiu pentru haine de stradă, o zonă de duş şi grup sanitar, şi un spaţiu destinat 

echipamentului de protecţie sanitară). 

 VIRUSURI: agenţi infecţioşi fără organizare celulară, reprezintă entităţi corpusculare ce includ acizii 

nucleici purtători ai informaţiei genetice şi parazitează obligatoriu celulele vii. 

5. Principiile Sistemului HACCP 

Sistemul HACCP are ca scop identificarea şi controlul pericolelor asociate produselor alimentare de la 

recepţia materiilor prime în cadrul organizaţiei, proceselor de prelucrare, distribuţie şi până la consumator. 

Sistemul HACCP se bazează pe şapte principii: 
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6. Elaborarea planului HACCP 

 

În scopul elaborării unui sistem HACCP şi aplicarea a celor şapte principii HACCP, trebuie respectate 

urmatoarele 12 etape: 

 

Etapa 1 :  Definirea scopului ( Politica siguranţei alimentului ) 

 
Etapa 2 : Constituirea echipei HACCP 

Etapa 3 : 

Etapa 4 : 

Etapa 5 : 

Descrierea produsului 

Diagrama de flux 

Identificarea pericolelor potenţiale 

Etapa 6 : 

Etapa 7 : 

Etapa 8 : 

Etapa 9 : 

Etapa 10 : 

Etapa 11 : 

Etapa 12 : 

Analiza riscurilor 

Determinarea PCC 

Stabilirea limitelor critice 

Monitorizare 

Acţiuni corective 

Documentare şi înregistrări 

Verificarea sistemului 
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6.1. CONSTITUIREA ECHIPEI HACCP 

 Pentru o bună utilizare a sistemului, la nivelul firmei trebuie să funcţioneze o echipă care să se ocupe 

de implementarea şi mai ales supravegherea funcţionării sistemului. În echipă trebuie să fie incluse persoane 

responsabile din asociaţia de crescători ___________________________, aflată sub îndrumarea unui 

responsabil cu bune cunoştinţe şi practici în domeniul activitatilor din lanţul alimentar. 

 Este structura operationala indispensabila implementarii metodei HACCP si este formata din: 

 ___________________ – ________________________, presedinte de asociaţie, şef echipa H.A.C.C.P.; 

 ___________________ – __________________________, coordonator echipă H.A.C.C.P.; 

 ___________________ – __________________________, asistent coordonator; 

 ___________________ − __________________________, asistent coordonator; 

 ___________________ – __________________________, membru echipa H.A.C.C.P.; 

 ___________________ – __________________________, consultant, membru echipă HACCP. 
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Componenţa echipei - HACCP 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia 

Pregătire 

profesionala 

Responsabilitate                 

in echipa 
Atribuţii 

1    
sef echipa 

HACCP 

-Aprobă accesul persoanelor străine  în societate; 

- Aprobă experize în cazul unor litigii sau 
neconformităţi; 

- Asigură cadrul necesar păstrării documentelor( 
arhivare) şi stabileşte termenele de arhivare; 

- Stabileşte coordonatorul  grupei / echipei 
HACCP  şi componenţa acesteia, prin evaluarea şi 
selecţia celor mai instruiţi angajaţi; 

- Stabileşte obiectivul   general   al  implementării 
HACCP, prezentarea conceptului,  metodei   
HACCP şi  principiile    HACCP, etapele   de   
implementare   a sistemului HACCP, stabilirea 
programului de lucru,   instruire şi a  
responsabilităţilor concrete pentru fiecare   
membru al echipei HACCP. 

2    

Coordonator 

HACCP 

- Coordonarea echipei HACCP. 

- Asigurarea că sistemul este definit, implementat 

şi menţinut. 

- Raportează managementul stadiului sistemului 

HACCP. 

- Asigură instruirea şi controlul în teren a 

personalului organizaţiei. 

- Participă la analiza produselor neconforme. 

 

3    
Asistent 

coordonator 

4    
Asistent 

coordonator 

5    
Asistent 

coordonator 

- Participă la efectuarea analizei de risc. 

- Întocmesc documentaţia sistemului HACCP. 

- Colectează şi analizează datele referitoare la 

sistemul HACCP. 

- Instruiesc personalul organizaţiei. 

- Urmăresc implementarea şi funcţionarea 

sistemului HACCP. 

- Participă la analiza produselor necomforme 

6    Membru 
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6.2. DESCRIEREA PRODUSELOR 

 Profilul de activitate al Stânii traditionale din zona alpină. 

 Sortimentele de branzeturi fabricate in prezent la stână: 

 Caş de oaie 

 Branza de burduf 

 Urdă 

 Unt 

  Astfel, caşul de oaie şi urda se poate adresa copiilor, adulţilor, precum şi oamenilor în vîrstă 

deoarece nu conţine decît ingrediente naturale (lapte de oaie, fermenţi lactici selecţionaţi, cheag de animal 

şi cheag vegetal).  

6.2.1.  CAŞ DE OAIE 

 Aceste produse se prezintă sub formă de calup de dimensiuni variabile, temperatura de pastrare fiind de 2 

– 4oC 

 Sortimentul cunoscut sub denumirea de " CAŞ MONTAN DE OAIE" se fabrică conform reţetei traditionale. 

 Materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricare, trebuie să corespundă standardelor sau specificaţiilor 

tehnice de produs cât şi reglementărilor sanitare în vigoare. 

 Laptele  se obţine din mulsul manual al oilor, în condiţii de respectare a normelor sanitar veterinare în 

vigoare. 

 Nu se admite la fabricarea acestor produse utilizarea laptelui cu miros sau gust străin, alterat, culoare 

modificată sau care nu îndeplineşte oricare din normele sanitar veterinare în vigoare. 

 Proprietăţile organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice trebuie să corespundă cu cele din Anexa 1. 

PROPRIETĂŢI ORGANOLEPTICE / CARACTERISTICI 

Denumire produs Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

CAŞ DE OAIE 

Aspect calup, curată, fără scurgere de zer. 

Consistenţă pastă semitare, uşor friabilă, cu uşoare goluri de 

fermentare 

Culoare albă, până la alb-gălbuie, uniformă. 

Gust/ 

Miros 

plăcut, caracteristic de fermentaţie lactică, fără miros 

şi gust străin. 
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PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE 

Nr. 

crt. 
CARACTERISTICI CAŞ DE OAIE 

1 Grăsime ( g ) 19 

2 Proteine ( g ) 25 

3 Glucide ( g ) 2,3 

4 Sodiu ( mg ) - 

5 Calciu ( mg ) - 

6 Aciditate ( grade Torner ), max. 23-26° 

7 Apa, max. (%) 10 

8 Reactia fosfatazei si peroxidazei negativă 

9 Temperatura de livrare 4-6 º C 

10 Valoare energetică  1214 kj ( 280 Kcal ) / 100 g 

 

PROPRIETĂŢI MICROBIOLOGICE 

Nr. 

crt. 

CARACTERISTICI MICROBIOLOGICE CANTITATE MAXIM ADMISĂ 

1 N.T.G. 300.000 / cm3 

2 Bacterii coliforme 10 / cm3 

3 E. coli Sub 10 / g 

4 Salmonella Absenta in 25 g 

5 Staphilococi coagulazo-pozitiv Sub 10 / g 

6 Bacillus cereus 0 
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7 Bacterii aerobe sulfito-reducătoare 0 

8 Drojdii şi mucegaiuri Nu se determina 

Pentru toate produsele proprietăţile microbiologice trebuie să corespundă STAS 143-98, pentru 

aprobarea Normei Sanitar Veterinare privind condiţiile pentru obţinerea şi comercializarea caşului de oaie. 

 Reguli pentru verificarea calităţii :  

 Verificarea calităţii sortimentelor se face pe loturi.  

 La fiecare lot se verifică : - ambalarea; 

      - marcarea; 

      - starea termică; 

      - proprietăţi organoleptice; 

 Periodic se face verificarea proprietăţilor fizico-chimice şi bacteriologice la  laboratorul autorizat al DSV 

_________________________ precum şi în laboratorul propriu. 

 Materia primă utilizată este reprezentată de laptele de oaie obţinut prin mulgerea manuală a oilor 

 Materialele folosite la ambalare sunt corespunzătoare din punct de vedere sanitar veterinar (curate, 

uscate, fără mirosuri străine, întregi, nederiorate) astfel încât să asigure  protecţia şi integritatea produsului 

pe timpul transportului şi al expunerii pentru vânzare. 

 Nu este permis contactul direct al preparatelor cu partea colorată sau imprimată a ambalajului. 

 Depozitarea produselor se face în spaţii frigorifice aerisite, curate, uscate, ferite de umezeală, la 

temperatura de 4 – 6 0C. 

6.2.2.  URDĂ DE OAIE 

 Aceste produse se prezintă sub formă de calup de dimensiuni variabile, temperatura de pastrare fiind 

de 2 – 4oC 

 Sortimentul cunoscut sub denumirea de " URDĂ DE OAIE" se fabrică conform reţetei traditionale. 

 Materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricare, trebuie să corespundă standardelor sau specificaţiilor 

tehnice de produs cât şi reglementărilor sanitare în vigoare. 

 Laptele  se obţine din mulsul manual al oilor, în condiţii de respectare a normelor sanitar veterinare în 

vigoare. 

 Nu se admite la fabricarea acestor produse utilizarea laptelui cu miros sau gust străin, alterat, culoare 

modificată sau care nu îndeplineşte oricare din normele sanitar veterinare în vigoare. 
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 Proprietăţile organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice trebuie să corespundă cu cele din Anexa 1. 

PROPRIETĂŢI ORGANOLEPTICE / CARACTERISTICI 

Denumire produs Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

URDĂ DE OAIE 

Aspect pastă omogenă, curată, fără scurgere de zer. 

Consistenţă pastă moale, uşor friabilă, compact 

Culoare albă-cenuşie uniformă. 

Gust/ 

Miros 

plăcut,  

 

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE 

Nr. 

crt. 
CARACTERISTICI URDĂ DE OAIE 

1 Grăsime ( g ) 4 

2 Proteine ( g ) 18 

3 Glucide ( g ) 6 

4 Sodiu ( mg ) - 

5 Calciu ( mg ) - 

6 Aciditate ( grade Torner ), max. 150° 

7 Apa, max. (%) 60 

8 Reactia fosfatazei si peroxidazei negativă 

9 Temperatura de livrare 4-6 º C 

10 Valoare energetică  589,5 kj ( 136 Kcal ) / 100 g 

PROPRIETĂŢI MICROBIOLOGICE 

Nr. 

crt. 
CARACTERISTICI MICROBIOLOGICE CANTITATE MAXIM ADMISĂ 

1 N.T.G. 300.000 / cm3 

2 Bacterii coliforme 10 / cm3 

3 E. coli Sub 10 / g 

4 Salmonella Absenta in 25 g 
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5 Staphilococi coagulazo-pozitiv Sub 10 / g 

6 Bacillus cereus 0 

7 Bacterii aerobe sulfito-reducătoare 0 

8 Drojdii şi mucegaiuri Nu se determina 

Pentru toate produsele proprietăţile microbiologice trebuie să corespundă STAS 143-98, pentru 
aprobarea Normei Sanitar Veterinare privind condiţiile pentru obţinerea şi comercializarea produsului urdă 
de oaie. 

 Reguli pentru verificarea calităţii :  

 Verificarea calităţii sortimentelor se face pe loturi.  
 La fiecare lot se verifică : - ambalarea; 

      - marcarea; 

      - starea termică; 

      - proprietăţi organoleptice; 

 Periodic se face verificare proprietăţilor fizico-chimice şi bacteriologice la  laboratorul autorizat al DSV 
_________________________ precum şi în laboratorul propriu. 

 Materia primă utilizată este reprezentată de laptele de oaie obţinut prin mulgerea manuală a oilor 
 Materialele folosite la ambalare sunt corespunzătoare din punct de vedere sanitar veterinar (curate, 

uscate, fără mirosuri străine, întregi, nederiorate) astfel încât să asigure  protecţia şi integritatea produsului 
pe timpul transportului şi al expunerii pentru vânzare. 

 Nu este permis contactul direct al preparatelor cu partea colorată sau imprimată a ambalajului. 
 Depozitarea produselor se face în spaţii frigorifice aerisite, curate, uscate, ferite de umezeală, la 

temperatura de 4 – 6 0C. 

6.2.3 Brânză de burduf 
 Burdufurile pot avea greutatea de 30-60kg si 2-8kg 
 Temperatura de pastrare fiind de 2 – 4oC 
 Sortimentul cunoscut sub denumirea de "BRÂNZĂ DE BURDUF " se fabrică conform reţetei 

traditionale. 
 Materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricare, trebuie să corespundă standardelor sau specificaţiilor 

tehnice de produs cât şi reglementărilor sanitare în vigoare. 
 Laptele  se obţine din mulsul manual al oilor, în condiţii de respectare a normelor sanitar veterinare în 

vigoare. 
 Nu se admite la fabricarea acestor produse utilizarea laptelui cu miros sau gust străin, alterat, culoare 

modificată sau care nu îndeplineşte oricare din normele sanitar veterinare în vigoare. 
 Proprietăţile organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice trebuie să corespundă cu cele din Anexa 1. 

 

PROPRIETĂŢI ORGANOLEPTICE / CARACTERISTICI 

Denumire produs Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

BRÂNZĂ DE BURDUF Aspect pastă omogenă, curată, fără goluri de aer. 
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Consistenţă 
moale, onctuoasa, usor sfaramicioasa, de branza 
framantata 

Culoare albă – gălbuie, uniformă. 

Gust/ 

Miros 

caracteristic de brânză frământată de oaie, potrivit de 
sărat, fără miros şi gust străin, se admite un gust usor 
picant 

 

 

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE 

Nr. 

crt. 
CARACTERISTICI BRÂNZĂ DE BURDUF 

1 Grăsime (g)  27,4 

2  Proteine (g) 27,4 

3 Glucide (g) 0,5 

4 Fibre (g) 0 

5 NaCl % 2-3% 

6 Apa, max. (%) max 45%  

7 Reactia fosfatazei si peroxidazei negativă 

8 Temperatura de livrare 4-6 º C 

9 Valoare energetică  1600 kj ( 369 Kcal ) / 100 g 

 

PROPRIETĂŢI MICROBIOLOGICE 

Nr. 

crt. 
CARACTERISTICI MICROBIOLOGICE CANTITATE MAXIM ADMISĂ 

1 N.T.G. 300.000 / cm3 

2 Bacterii coliforme 100/g 

3 E. coli max 10 / g 

4 Salmonella absenta in 25 g 

5 Staphilococi coagulazo-pozitiv max 10 / g 

6 Bacillus cereus 0 
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7 Bacterii aerobe sulfito-reducătoare 0 

8 Drojdii şi mucegaiuri max 200/g 

Pentru toate produsele proprietăţile microbiologice trebuie să corespundă STAS 143-98, pentru 
aprobarea Normei Sanitar Veterinare privind condiţiile pentru obţinerea şi comercializarea produsului brânză 
de burduf. 

 Reguli pentru verificarea calităţii :  

 Verificarea calităţii sortimentelor se face pe loturi.  
 La fiecare lot se verifică : - ambalarea; 

      - marcarea; 

      - starea termică; 

      - proprietăţi organoleptice; 

 Periodic se face verificare proprietăţilor fizico-chimice şi bactriologice la  laboratorul autorizat al DSV 
_________________________ precum şi în laboratorul propriu. 

 Materia primă utilizată este reprezentată de laptele de oaie obţinut prin mulgerea manuală a oilor 
 Materialele folosite la ambalare sunt corespunzătoare din punct de vedere sanitar veterinar (curate, 

uscate, fără mirosuri străine, întregi, nederiorate) astfel încât să asigure  protecţia şi integritatea produsului 
pe timpul transportului şi al expunerii pentru vânzare. 

 Nu este permis contactul direct al preparatelor cu partea colorată sau imprimată a ambalajului. 
 Depozitarea produselor se face în spaţii frigorifice aerisite, curate, uscate, ferite de umezeală, la 

temperatura de 4 – 6 0C. 

6.2.4 UNT 
 Aceste produse se prezintă sub formă de calup de dimensiuni variabile, temperatura de pastrare fiind 

de 2 – 4oC 
 Sortimentul cunoscut sub denumirea de "UNT" se fabrică conform reţetei traditionale. 
 Materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricare, trebuie să corespundă standardelor sau specificaţiilor 

tehnice de produs cât şi reglementărilor sanitare în vigoare. 
 Laptele  se obţine din mulsul manual al oilor, în condiţii de respectare a normelor sanitar veterinare în 

vigoare. 
 Nu se admite la fabricarea acestor produse utilizarea laptelui cu miros sau gust străin, alterat, culoare 

modificată sau care nu îndeplineşte oricare din normele sanitar veterinare în vigoare. 
 Proprietăţile organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice trebuie să corespundă cu cele din Anexa 1. 

 

PROPRIETĂŢI ORGANOLEPTICE / CARACTERISTICI 

Denumire produs Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

UNT 

Aspect 
în secţiune cu rare picături mici de apă limpede, goluri de 
aer mici accidentale, fără impurităţi 

Consistenţă 
Masa onctuoasă, compactă, omogenă,  

nesfărîmicioasă 
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Culoare 
De la albă gălbuie până la galben-deschis, uniformă în 
toată masa, cu luciu caracteristic la suprafaţă şi în secţiune 

Gust/ 

Miros 

Cu aromă satisfăcătoare, fără nuanţe străine de aromă/  
Satisfăcător, suficient de aromat, fără gust străin 

 

 

 

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE 

Nr. 

crt. 
CARACTERISTICI UNT 

1 Grăsime ( g ) 74 ± 0.5 

2 Proteine ( g ) <1 

3 Glucide ( g ) <1 

4 Sodiu ( mg ) - 

5 Calciu ( mg ) - 

6 Aciditate ( grade Torner ), max. 2.8° 

7 Apa, max. (%) 26 ± 0.5 

8 Reactia fosfatazei si peroxidazei negativă 

9 Temperatura de livrare 4-6 º C 

10 Valoare energetică  ~2830 kj ( ~653 Kcal ) / 100 g 

 

PROPRIETĂŢI MICROBIOLOGICE 

Nr. 

crt. 
CARACTERISTICI MICROBIOLOGICE CANTITATE MAXIM ADMISĂ 

1 N.T.G. 300.000 / cm3 

2 Bacterii coliforme 25 / g 

3 E. coli max 25 / g 

4 Salmonella Absenta in 25 g 

5 Staphilococi coagulazo-pozitiv Sub 10 / g 

6 Bacillus cereus 0 
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7 Bacterii aerobe sulfito-reducătoare 0 

8 Drojdii şi mucegaiuri 
max. 10000/ g 

max. 2000/ g 

 

6.3. Descrierea fluxului tehnologic 

6.3.1. CAŞ DE OAIE 
Recepţia cantitativă şi calitativă a materiei prime ( LAPTE ) 

Această operaţie tehnologică are drept scop verificarea proprietăţilor organoleptice, fizico - chimice 
şi microbiologice ale materiei prime. Aceasta se realizează de către personalul responsabil al unităţii.  

În cadrul acestei operaţii laptele crud integral este supus urmaroarelor analize:  

 Examenul organoleptic prin care se urmăreşte aspectul laptelui care trebuie să fie fluid, 

omogen cu culoare albă, uşor gălbuie, miros şi gust placut specific laptelui proaspăt.  

 Examenul fizico – chimic prin care se determină : 

 densitatea laptelui prin metoda aerometrică  

 aciditatea laptelui prin metoda de titrare faţă de o solutie de referinţă care se admite de max. 

23-26° Turner 

 gradul de impurificare care se determina prin compararea rondelei prin care s-a facut filtrarea 

cu un etalon 

 Examenul microbilologic se face prin proba reductazei în urma căreia se evidenţiază 

proprietăţile microbiologice ale laptelui 

  Filtrarea  

 Asigură îndepărtarea impurităţilor prezente în lapte şi se face prin trecerea laptelui prin 3 filtre primul 
la punctul de colectare iar celelalte două pe traseul liniei de prelucrare.  Filtrarea se face prin două filtre unul 
de hârtie şi unul metalic pentru o cât mai bună purificare a laptelui. 

  Adăugarea de enzimă coagulantă 

 Enzima coagulantă folosită la stână este de origine animală fabricată după rețetă propriei locației, sau 
cu enzima vegetală cumpărată din comerț.  

  Coagularea 

 Se face în vana de coagulare în la o temperatură de 38oC. La final aciditatea zerului trebuie să fie de 60 
grade Thorner. 

  Zvintarea si maturarea 

Zvîntarea şi maturarea caşului se face de obicei in căşărie, un loc bine aerisit, fară dăunători sau 
mirosuri străine. La o temperatură de aproximativ 16oC si o umiditate variabilă. 

    Ambalarea si etichetarea 
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 __________________________________________________________________ 

    Depozitarea 

Pastrarea branzei se face in camera frigorifica la o temperatura de 4 grade Celsius. Urmeaza 

livrarea catre beneficiari. 

  Livrarea 

Se face cu masini frigorifice sau de tip IZO la temperatura de 2-4 grade C autorizate, catre 

punctele de desfacere. 

6.4. Descrierea fluxului tehnologic 
CASUL DE OAIE 

 

 Casul de oaie este un cas cu pasta semitare fabricat din lapte de oaie. 

 Procesul tehnologic de fabricatie  implica urmatoarele operatii: 

- receptia calitativa si cantitativa a laptelui de oaie, care trebuie sa aiba aciditate de 23-
26° T, 

- curatirea laptelui cu ajutorul filtrelor sau pe cale centrifugala, laptele curatat fiind 
folosit ca atare sau normalizat, in stare cruda sau pasteurizat si racit ( in functie de dotarea 
tehnica), 

- maturarea laptelui (facultativa), care se face cu o cultura de productie de bacterii 
lactice selectionate compusa din: Str.lactis, Str. Thermophilus si L.casei 

- inchegarea cu enzima coagulanta, care are loc la 32...35°C, timp de 30-40 min, cu sau 
fara adaos de CaCl2 ( cand se foloseste lapte de oaie spre sfarsitul lactatiei se adauga 10-20g 
CaCl2/ 100 l lapte), 

- prelucrarea coagulului care implica taierea cu cutitul in coloane prismatice, cu latura 
de 4-5 cm si maruntirea cu harfa pana la dimensiuni ale bobului de coagul de 6-8mm ( bob 
de mazare) 
Operatia de prelucrare a coagulului dureaza 10-15min, sub agitare continua in partea de 
maruntire. 

- incalzirea a-2-a la 38...40°C sau chiar la 42°C. Incalzirea se face direct, in cazul 
cazanelor sau vanelor cu pereti dubli sau prin inlocuirea a 50-60% din zerul separat cu apa 
calda la temperatura de 50....55°C. Dupa atingerea temperaturii de 38....40°C, se mentine 
aceasta temperatura 15-20min sau chiar mai mult, pana ce bobul de coagul este deshidratat 
suficient pentru a deveni elastic si uscat, 

- sedimentare coagul si sifonare zer, 
- formarea si presarea care constau in scoaterea coagulului pe crinta in sedila, presarea 

timp de 20-30min, cu o forta de presare de 4-6 kgf/ kg cas (fiecare sedila contine 30-40kg 
cas). In finalul presarii casul are 42-44% apa 
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- maturarea casului care implica taierea in patru sferturi, maturarea sferturilor de cas in 
camere cu temperatura de 18...26°C, timp de 6-10ore optim la 30°C. 
 

DIAGRAMA DE FLUX – CAŞ DE OAIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepţie materie primă CCP1 Recepţie materii auxiliare 

Filtrare CCP2 

Însămânţare cu culturi mezofile 

Adăugere enzimă coagulantă 

Coagulare 

Introducerea coagulului în crinta CCP3 

Scurgerea zerului / Sărare uscată 

Depozitare culturi 

mezofile, enzime 

coagulante 

Depozitare 

ambalaje 

Depozit. sare 

piper, ierburi  

Zvântare / Maturare 48 h la 160 C 

Ambalare şi vidare 
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Aprobat: 

 

Verificat: Elaborat: 

Inscripţionarea şi datarea ambalajului Depozitare ( 40 -60 C) 

CCP4 

Livrare 
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6.4. IDENTIFICAREA PERICOLELOR POTENŢIALE ŞI ANALIZA RISCURILOR 

BRÂNZĂ DE OAIE 

N 

 
Etapa procesului 

Risc 
potential 

(B)-biologic 

(C)-chimic 

(F)-fizic 

Justificarea 

Riscul 
trebuie 
inclus in 

plan 

Masuri de control 

1 

Receptia laptelui 
crud ca si materie 

prima conform STAS 
2418-94 

C:reziduuri 

F:corpuri 
straine 

B:germeni 
patogeni 

C: reziduurile de substante 
antimicrobiene pot aparea in 
lapte ca urmare a unor 
tratamente cu antibiotice la 
care a fost supus animalul sau 
in urma absorbtiei in lapte a 
unor pesticide care ajung in 
corpul animalelor prin 
intermediul furajelor. 

F:corpurile straine pot ajunge 
in lapte ca urmare a 
nerespectarii stricte a igienei 
in timpul mulsului pot ajunge 
in lapte fragmente de furaje, 
par, etc. 

B:o incarcatura microbiana 
foarte mare in lapte poate sa 
rezulte datorita nerespectarii 
conditiilor de igiena din timpul 
mulsului sau in cazul laptelui 
provenit de la vaci cu mamite.  

C:da 

F:da 

B:da 

C:efectuarea unor teste rapide prin care sa se determine prezenta antibioticelor in 
lapte(se efectueaza in fabrica pe fiecare ruta de colectare a laptelui). In cazul in care s-
au identificat antibiotice in lapte se exclud furnizorii de la care s-a primit laptele 
contaminat. Pesticidele se evidentiaza in laboratoare speciale prin controale periodice 
si se exclud furnizorii la care s-a constatat poluare cu pesticide. 

F:strecurarea laptelui la receptie prin tifon 

B:selectarea furnizorilor de lapte si mentinerea conditiilor de igiena. 
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2 Filtrare 

C: - 

F:corpuri 
straine 

B:germeni 
patogeni 

C:- 

 F:corpurile straine pot ajunge 
in lapte ca urmare a unei 
filtrări deficitare. 

B: datorită neînlocuirii filtrelor 
după fiecare recepţie a 
laptelui 

C:nu 

F:da 

B:da 

C:- 

F: filtrarea se face prin două filtre: unul textil şi unul metalic 

B : filtrele se înlocuiesc şi se curăţă instalaţia după fiecare tanc de lapte recepţionat. 

3 

Însămânţarea 

( culturi liofilizate 
mezofile ) 

C: 

F:corpuri 
straine 

B:microorga
nisme 

nedorite 

C: - 

F: pot apare contaminări 
accidentale cu corpuri străine 
în timpul adăugării culturilor 
bacteriene 

B:daca tancurile nu au fost 
spalate si dezinfectate dupa 
fiecare golire, laptele poate fi 
recontaminat atunci cand se 
introduce in aceste tancuri. 
Microorganismele care se 
dezvolta aici au un grad mare 
de adaptare si de multiplicare, 
acestea ne mai putand fi 
anulate intr-o faza ulterioara 

C:nu 

F:nu 

B:da 

C:- 

F: se are în vedere întegritatea ambalajelor culturilor de însămânţare şi a 
instrumentarului cu care se face însămânţarea 

B:dupa fiecare golire tancurile trebuie sa fie spalate si dezinfectate imediat. Eficienta 
operatiilor de spalare si dezinfectie se controleaza cu teste microbiologice. 
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4 

Adăugarea de 
enzimă coagulată / 

Coagulare 

 

C: 

F: 

B:microorga
nisme 

nedorite 

C: - 

F: pot apare contaminări 
accidentale cu corpuri străine 
în timpul adăugării culturilor 
bacteriene 

B:daca tancurile nu au fost 
spalate si dezinfectate dupa 
fiecare golire, laptele poate fi 
recontaminat atunci cand se 
introduce in aceste tancuri.  

C:nu 

F:nu 

B:da 

C:- 

F: se are în vedere întegritatea ambalajelor culturilor de însămânţare şi a 
instrumentarului cu care se face însămânţarea 

B:dupa fiecare golire tancurile trebuie sa fie spalate si dezinfectate imediat. Eficienta 
operatiilor de spalare si dezinfectie se controleaza cu teste microbiologice. 

5 

Introducerea 
coagulului în forme 

 

C:substante 
nocive 

F: 

B:microorga
nisme din 

atmosfera in 
care se face 
ambalarea 

 

C: neîndepărtarea 
corespunzătoare a 
substanţelor dezinfectante 
şi/sau a detergenţilor utilizaţi 
la igienizarea instrumentarului 
utilizat 

F:- 

B : daca tancurile nu au fost 
spalate si dezinfectate dupa 
fiecare golire, laptele poate fi 
recontaminat atunci cand se 
introduce in aceste tancuri. 

C:nu 

F:nu 

B:da 

C: igienizarea tancurilor de prelucrare să se facă cât mai corect prin clătire abundentă 
cu apă pentru a elimina riscul contaminării brânzei cu reziduuri chimice 

F: - 

B:dupa fiecare golire tancurile trebuie sa fie spalate si dezinfectate imediat. Eficienta 
operatiilor de spalare si dezinfectie se controleaza cu teste microbiologice. 

6 
Scurgerea zerului / 

Sărare uscată 

C: 

F:corpuri 
străine 

B: 

C:- 

F: impurităţi din CaCl, dacă nu 
a fost purificată 
corespunzător 

B:- 

C:nu 

F:nu 

B:da 

C:- 

F: achiziţionarea de CaCl de calitate superioară fără impurităţi. 

B:- 

7 Scoaterea coagulului C: C: C:nu C: igienizarea vanelor de prelucrare să se facă cât mai corect prin clătire abundentă cu 
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 F: 
B:microorga

nisme 
nedorite 

 

F: 

B:daca formele nu au fost 
spalate si dezinfectate dupa 
fiecare golire. 

F:nu 

B:da 

apă pentru a elimina riscul contaminării brânzei cu reziduuri chimice 

F: se are în vedere ca utilitzarea instrumentarului de prelucrare să se  facă corect, şi să 
nu prezinte defecte.  

B: dupa fiecare golire vanele trebuie sa fie spalate si dezinfectate imediat. Eficienta 
operatiilor de spalare si dezinfectie se controleaza cu teste microbiologice. 

8 Zvântare / Maturare 

C: - 

F: -  

B:microorga
nisme 

nedorite 

C : - 

F : - 

B:daca rafturile nu au fost 
spalate si dezinfectate dupa 
fiecare golire, brânza poate fi 
contaminată atunci cand se 
pune pe rafturi. 

 

 

9 Ambalarea 

C: substante 
nocive 

F: corpuri 
straine 

B: micro 
organisme 

din 
atmosfera in 
care se face 
ambalarea 

C:in cazul in care se utilizeaza 
pugi de polietilenă se elimina 
riscul deoarece ele nu contin 
si nu elimina substante 
nocive. 

F: fabricarea si ambalarea 
pungilor de polietilenă se face 
in circuit inchis neputand 
aparea contaminanti fizici. De 
la fabrica ele vin ambalate 
deci se elimina riscul 
contaminarii fizice. 

B: daca aparatul de ambalare 
este defect sau daca I se fac 
improvizatii, smântâna se 
poate contamina cu 
microorganisme din 
atmosfera sau de pe suprafata 
cu care vine in contact.  

C:da 

F:da 

B:da 

C: utilizarea cutiilor PVC avizate de organele abilitate in conditii care sa nu le 
deterioreze ambalajele; 

F: utilizarea cutiilor PVC avizate de organele abilitate in conditii care sa nu le deterioreze 
ambalajele; 

B: sa se faca controale permanente prin inspectia integritatii si a modului de 
functionare a aparatului de ambalat. In caz de defecte intreg procesul se opreste pana 
la remedierea defectului dupa care va avea loc igienizarea aparatului. Spatiul de 
ambalare sa fie prevazut cu lampi UV pentru asigurarea unei atmosfere curate din 
punct de vedere microbiologic. 
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1
0 

Depozitarea 

C:- 

F:- 

B:microflora 
nedorita 

C:- 

F:- 

B:in urma procesului de 
multiplicare a 
microrganismelor reziduale ca 
urmare a depasirii 
temperaturii de refrigerare, 
smântâna se poate altera 
ducand mai departe la 
imbolnavirea consumatorilor. 

C:nu 

F:nu 

B:da 

C:- 

F:- 

B:pungile de lapte se pun in navete corect stivuite astfel incat aerul sa poata circula 
printre ele si sa asigure o racire uniforma a produselor. Asigurarea in depozit a 
temperaturii ideale si folosirea unui sistem de recirculare a aerului a.i. smântâna sa 
atinga temperatura de 2-4ºC in cel mai scurt timp. 

1 

1 
Livrare si transport 

C:- 

F:- 

B:microflora 
nedorita 

C:- 

F:- 

B:daca smântâna se 
transporta la temperaturi 
crescute microorganismele 
din smântână se pot 
multiplica iar smântâna se 
altereaza. 

C:nu 

F:nu 

B:da 

C:- 

F:- 

B:transportul sa se realizeze cu mijloace de transport izoterme si frigorifice iar 
produsele sa fie livrate in ambalaje de transport: navete din material plastic, cutii PVC 

 

 

Aprobat: 

 

Verificat: Elaborat: 

6.5. PROGRAMUL DE IGIENIZARE A UTILAJELOR ŞI USTENSILELOR DIN SĂLILE DE PRODUCŢIE 

Nr. 

crt. 
Categorie Metodă de curăţare şi igienizare Frecvenţă Responsabil Verificare 
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1 Paviment 

- podeaua se curăţă prin răzuire, se spală cu apă, se spumează cu 
detergent degresant şi se lasă minimum 15 minute, se clăteşte cu apă 
caldă. 

- se pulverizează dezinfectant şi se lasă să-şi facă efectul minim 15 
minute, se clăteşte cu apă caldă. 

- zilnic sau ori 
de câte ori 
este necesar 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat delegat 

- zilnic grafic de 
curăţenie 

2 Pereţi 

- se spală cu apă 

- se spumează cu detergent degresant şi se lasă minim 15 minute  

- se clăteşte cu apă caldă 

- se pulverizează dezinfectant şi se lasă minim 15 minute 

- se clăteşte cu apă caldă 

- zilnic la 
sfârşitul 
programului 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat delegat 

- zilnic grafic de 
curăţenie 

3 
Tavan şi obiecte 

suspendate 

- spălare cu detergent şi apă - săptămânal ( 
recomandat 
luni ) 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat delegat 

- săptămânal pe baza 
graficului de 
curăţenie 

4 

Suprafeţe de 
contact cu 

alimente ale 
echipamentelor 

- se spală cu apă 

- se spumează cu detergent degresant şi se lasă minim 15 minute  

- se clăteşte cu apă caldă 

- se pulverizează dezinfectant şi se lasă minim 15 minute 

- se clăteşte cu apă caldă 

În fiecare 
schimb 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat delegat 

- zilnic grafic de 
curăţenie 

5 
Tancul de 
recepţie a 

laptelui 

- se clăteşte cu apă 

- se spumează cu detergent degresant şi se lasă minim 15 minute  

- se clăteşte cu apă caldă 

După fiecare 
lot procesat 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat delegat 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat delegat 
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- se pulverizează dezinfectant şi se lasă minim 15 minute 

- se clăteşte cu apă caldă 

6 Pasteurizator 

- se clăteşte cu apă 

- se spumează cu detergent degresant şi se lasă minim 15 minute  

- se clăteşte cu apă caldă 

- se pulverizează dezinfectant şi se lasă minim 15 minute 

- se clăteşte cu apă caldă 

După fiecare 
lot procesat 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

7 Bazine de inox 

- se clăteşte cu apă 

- se spumează cu detergent degresant şi se lasă minim 15 minute  

- se clăteşte cu apă caldă 

- se pulverizează dezinfectant şi se lasă minim 15 minute 

- se clăteşte cu apă caldă 

După fiecare 
lot procesat 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

8 Lăzile 

- se clăteşte cu apă 

- se spumează cu detergent degresant şi se lasă minim 15 minute  

- se clăteşte cu apă caldă 

- se pulverizează dezinfectant şi se lasă minim 15 minute 

- se clăteşte cu apă caldă 

La sfârşitul 
schimbului 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

9 
Suprafeţele fără 

contact ale 
echipamentelor 

- utilajele se curăţă pe exterior 

- o curăţire mai amplă a utilajelor are loc cu ocazia reviziei utilajelor  

Zilnic sau de 
câte ori este 
necesar 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 
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10 

Ustensile 

(cuţite, vase de 
preparate etc.) 

- curăţare, spălare şi dezinfectare în chiuveta specială pentru spălarea 
vaselor 

Zilnic sau de 
câte ori este 
necesar 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

11 

Chiuvete pentru 
spălarea 

alimentelor / 
vaselor 

- Curăţare, spălare şi dezinfectare Zilnic sau de 
câte ori este 
necesar 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

12 
Chiuvete pentru 

spălarea 
mâinilor 

- Curăţare, spălare şi dezinfectare lavoar  Zilnic sau de 
câte ori este 
necesar 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

13 
Conducte de 

apă 

- curăţarea de piatră a cicuitului cu soluţie specială ( Detartrant ) 

- introducerea pe circuit de soluţie de detergent 

- evacuarea şi clătirea cu apă în circuit 

- introducerea de soluţie dezinfectantă pe circuit 

- clătire cu apă curată 

Semestrial   

14 

Curăţire şi 
igienizare a 

echipamentului 
frigorific 

- dezgheţarea echipamentului frigorific 

- interiorul echipamentelor de congelare/ refrigerare se spală şi se 
spală la fiecare dezgheţare 

- utilizarea de substanţe dezinfectante conform listei cu substanţe de 
curăţare şi dezinfectare  

Congelare – 
lunar 

Refrigerare – 

lunar 

- Şeful 

- Substitutul 

- Angajat 

- grafic de 
temperaturi 

 

Aprobat: Verificat: Elaborat: 
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6.6. IDENTIFICAREA PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL ( PCC) 

 CAS DE OAIE 

ETAPA PERICOL 

Q1: 

Exista masuri 
preventive pentru 
prevenirea riscului 

de aparitie a 
pericolelor 

identificate ? 

 

 

Q2: 

Este etapa respective 
destinata sa elimine 

pericolul sau sa 
reduca riscul de 

aparitie a pericolului 
pana la un nivel 

acceptabil? 

Q3: 

Exista posibilitatea ca 
in aceasta etapa sa 

intervina o 
contaminare excesiva(o 

crestere in nivelul 
admis sau peste limita 

nivelului admis ) 
datorita pericolelor 

identificate? 

Q4: 

Exista o etapa ulterioara 
care poate elimina sau 

reduce probabilitatea de 
aparitie a pericolului 

identificat pana la un nivel 
acceptabil? 

 

 

 

CCP 

 

NU – nu este CCP 

DA – Q2 

NU – Q3 

DA – este CCP 

NU – nu este CCP 

DA – Q4 

NU – este CCP 

DA – nu este CCP 

Receptia materiilor prime  

( LAPTE ) 

Biologic DA DA DA -NU 
1- 

Chimic DA DA DA NU- 

Recepţie materii auxiliare 

 ( AMBALAJE, CULTURI MEZOFILE 
LIOFILIZATE, ENZIME 

COAGULANTE ) 

Biologic DA DA DA - 

- 
Chimic DA DA DA - 
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Filtrare 

Fizic DA DA DA 

 

NU- 

2- 

Biologic DA DA DA NU- 

Însămânţare 
Biologic DA NU NU - 

- 
Chimic DA NU NU - 

Adăugare enzimă coagulantă Biologic DA NU NU - - 

Coagulare Biologic DA NU NU - - 

Introducerea în forme  
Biologic DA NU DA NU 

3 
Chimic DA NU DA NU 

Scurgerea zerului / Sărare uscată Biologic DA NU NU   

Scoaterea coagulului din forme Biologic DA NU NU - - 

Zvântare / Maturare Biologic DA NU NU -  

Ambalare 

Fizic DA NU NU - 

- Biologic DA NU NU - 

Chimic DA NU NU - 

Răcire / 

Depozitare 
Biologic DA              DA DA NU- 4 

Livrare Biologic DA NU NU - - 
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6.7. STABILIREA LIMITELOR CRITICE ŞI MĂSURI CORECTIVE 

CAS DE OAIE 

 Receptia materiilor prime – laptele  -CCP 1 

- la receptie in unitate se controleaza temperatura si aciditatea laptelui, de asemenea se fac teste rapide pentru determinarea prezentei antibioticelor 

in lapte 

- periodic (cel putin de doua ori pe luna in cadrul programului de autocontrol) se trimit probe de lapte la laborator de la fiecare furnizor pentru 

determinare NTG si a NCS 

- trimestrial se trimit probe de lapte la laborator pentru determinarea prezentei metalelor grele 

- cu laptele neconform se procedeaza conform PROCEDURII PENTRU LAPTE NECONFORM (se instiinteaza autoritatile DSV, si se trimite 

laptele la ______________ pentru a fi distrus) 

- se reziliaza contractele si se inceteaza colaborarea cu furnizorii de lapte care cu buna stiinta furnizeaza lapte neconform   

- responsabil cu aplicarea masurilor corective ______________ 

Filtrarea laptelui  -CCP  2 

- laptele ajuns in unitate se transfera din cisterna izoterma de transport in vana de racire a fabricii, fiind supus unui proces de filtrare mecanica 

- se utilizeaza filtre de unica folosinta ____________ din material sintetic 

- filtrele se schimba de fiecare data cand sunt colmatate (blocate) 

- in cazul spargerii filtrului, laptele se pompeaza inapoi in cisterna de transport 

- se spala, clateste si dezinfecteaza vana de racire a fabricii si circuitul de conducte aferent acesteia 

- se reia procesul de filtrare dupa inlocuirea filtrului spart 

- responsabil cu aplicarea masurilor corective __________________ 

Introducerea în forme sau in crintele de scurgere a casului proaspat – CCP 3 

- după fiecare golire formele sau crintele de scurgere trebuie să fie spalate şi dezinfectate imediat. Eficienţa operaţiilor spălare şi dezinfecţie se 

controlează cu teste microbiologice.  

-  Formele/ crintele de scurgere trebuie să fie curate, fără impurităţi, urme de detergenţi sau substanţe dezinfectante utilizate la igienizarea acestora; 

- proprietăţile microbiologice, fizice şi chimice ale formelor sau ale crintelor de scurgere trebuie să se încadreze în limitele admise de legislaţia 

sanitar veterinară în vigoare 

- temperatura din camera în care se face introducerea în forme a brânzei să nu fie mai mare de 240 



 36 

- orice creştere a temperaturii peste limitele admise duce la o multiplicare exagerată microorganismelor 

- responsabil cu remedierea deficientelor si cu aplicarea masurilor corective _____________________ 

Racire – Depozitare – CCP 4 

- branza vidata, ambalata si etichetata se depozitaaza in camera frigorifica la 4-6 grade C 

- cutiile se cladesc pe europaleti din plastic alimentar 

- in cazul avariilor exista avertizori acustici si luminosi care semnalizeaza cresterea temperaturii la peste 6 grade 

- temperatura din depozitul frigorific este inregistrata de un sistem electronic computerizat ________________iar apoi descarcata si arhivata intr-

un fisier electronic 

- in cazul penelor de electricitate se porneste grupul electrogen 

- se anunta frigotehnistul de serviciu de la firma __________________ cu care exista un contract de mentenanta 

- in cazul imposibilitatii remedierii rapide a defectiunii stocul refrigerat de branza se transporta cu masina frigorifica la un depozit de rezerva 

responsabil cu remedierea deficientelor si cu 
aplicarea masurilor corective :_____________ 

Aprobat:______________________ 

Verificat: 

 

Elaborat: 

 

6.8. IDENTIFICAREA PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL ( PCC) 

 CAŞ DE OAIE 
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ETAPA PERICOL 

Q1: 

Exista masuri 
preventive pentru 
prevenirea riscului 

de aparitie a 
pericolelor 

identificate ? 

 

 

Q2: 

Este etapa respective 
destinata sa elimine 

pericolul sau sa 
reduca riscul de 

aparitie a pericolului 
pana la un nivel 

acceptabil? 

Q3: 

Exista posibilitatea ca 
in aceasta etapa sa 

intervina o 
contaminare excesiva(o 

crestere in nivelul 
admis sau peste limita 

nivelului admis ) 
datorita pericolelor 

identificate? 

Q4: 

Exista o etapa ulterioara 
care poate elimina sau 

reduce probabilitatea de 
aparitie a pericolului 

identificat pana la un nivel 
acceptabil? 

 

 

 

CCP 

 

NU – nu este CCP 

DA – Q2 

NU – Q3 

DA – este CCP 

NU – nu este CCP 

DA – Q4 

NU – este CCP 

DA – nu este CCP 

Receptia materiilor prime  

( LAPTE ) 

Biologic DA DA DA -NU 
1- 

Chimic DA DA DA NU- 

Recepţie materii auxiliare 

 ( AMBALAJE, CULTURI MEZOFILE 
LIOFILIZATE, ENZIME 

COAGULANTE ) 

Biologic DA DA DA - 

- 
Chimic DA DA DA - 

Filtrare 

Fizic DA DA DA 

 

 

NU- 

2- 

Biologic DA DA DA NU- 

Însămânţare Biologic DA NU NU - - 
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Chimic DA NU NU - 

Adăugare enzimă coagulantă 

 
Biologic DA NU NU - - 

Coagulare 

 
Biologic DA NU NU - - 

Introducerea în forme  
Biologic DA NU DA NU 

3 
Chimic DA NU DA NU 

Scurgrea zerului / Sărare uscată Biologic DA NU NU   

Scoaterea coagulului din forme 

 
Biologic DA NU NU - - 

Zvântare / Maturare Biologic DA NU NU -  

Ambalare 

Fizic DA NU NU - 

- Biologic DA NU NU - 

Chimic DA NU NU - 

Răcire / 

Depozitare 

 

Biologic DA              DA DA NU- 4 

Livrare Biologic DA NU NU - - 
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6.9. MONITORIZAREA 
 Se face pe baza formularelor de monitorizare a punctelor critice de control precum şi a celorlalte etape ale fluxului tehnologic pentru fiecare spaţiu de 
producţie în parte precum şi a personalului. 

 Monitorizarea pentru punctele critice de control se face cu ajutorul următoarelor formulare : 

 Formular de recepţie lapte ( HACCP - F1 ) 
 Formular produse lactate  ( HACCP - F2 ) 
 Formular pentru monitorizarea temperaturii în sala de închegare   ( HACCP – F3 ) 
 Formular pentru monitorizarea temperaturii din camera de maturare ( HACCP – F4 ) 
 Formular pentru monitorizarea temperaturii din tancul de păstrare al laptelui ( HACCP – F5) 
 Formular pentru monitorizarea temperaturii din camera de păstrare produse finite ( HACCP – F6 ) 
 Raport de neconformitate a produselor ( HACCP – F7 ) 
 Fişa zilnică de urmărire a stării de sănătate a personalului ( IL – F1) 
 Formular de igienizare ( IL – F2 ) 
 Formular pentru verificarea stării de igienizare ( IL – F3 ) 
 Fişa de monitorizare terenuri şi clădiri ( IL – F4 ) 
 Formular de igienizare a mijloacelor de transport / livrare ( IL – F5 ) 

6.10. ACŢIUNI CORECTIVE 

 Datele obţinute în urma monitorizării PCC-urilor sunt evaluate şi analizate de către responsabili care posedă cunoştinte suficiente şi care au  autoritatea de 
a iniţia proceduri corective în cazul în care în urma monitorizării PCC se constată depăşiri ale limitelor critice. 

Reprezentanţii organizaţiei deţin proceduri prin care sunt specificate acţiuni de analiză a neconformităţilor, analiză a tendinţelor rezultate în urma 
monitorizării PCC, pentru a prevedea o potenţială pierdere a controlului şi determinarea cauzelor neconformităţii. Toate acţiunile corective vor fi înregistrate. 
Organizaţia acţionează în sensul eliminării cauzelor ce au condus la apariţia neconformităţilor cu scopul de a preveni reapariţia acestora. 

Acţiunile corective sunt adecvate efectelor neconformităţilor apărute. 

Detalii cu privire la acţiunile corective sunt prezentate în proceduri specifice unităţilor care se referă la aceste Acţiuni corective, ce conţin date cu privire la: 

 analiza neconformităţilor, inclusiv reclamaţiile clienţilor, 

 identificarea cauzelor neconformităţilor, 

 evaluarea necesităţii de a stabili acţiuni pentru a se asigura că neconformităţile nu reapar, 
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 determinarea şi implementarea acţiunilor necesare, 

 înregistrarea rezultatelor acţiunilor întreprinse şi  

 analiza acţiunilor corective întreprinse. 
 

6.11. ETAPELE CONTROLULUI PRODUSELOR NECONFORME 

Nr. 

crt. 
Etape Descriere 

1 
Identificarea 

neconformităţii 

Identificarea produsului neconform ca urmare a măsurărilor şi monitorizărilor efectuate în timpul proceselor de producţie, 
depozitare şi transport sau ca urmare a reclamaţiilor clienţilor. Sunt considerate ca produse potenţial neconforme toate 
produsele fabricate în condiţii în care limitele critice stabilite au fost depăşite sau programele preliminare nu au fost 
respectate. 

2 Izolarea neconformităţii 
Produsele neconforme /potenţial nesigure se izolează în spaţii identificate corespunzător, pentru a se preveni livrarea 
neintenţionată. Toate loturile de produse care ar fi putut fi afectate de o situaţie de neconformitate sunt izolate până după 
finalizarea analizei şi stabilirii modului de tratare. Retragerea  produselor se realizează conform instrucţiunilor specifice. 

3 
Înregistrarea 

neconformităţii 
Responsabilul din zona în care a fost identificat produsul neconform inregistrează neconformitatea în produsul de 
neconformităţi. 

4 Analiza  neconformitate 

Analiza se realizează de toţi cei implicaţi în realizarea produsului respectiv. Se evaluează produsele afectate pentru a stabili 
tratarea lor adecvată. În situaţia când produsul neconform/potenţial nesigur este detectat după livrare acţiunile intreprinse  
sunt corelate cu potenţialele consecinţe ale neconformităţii. Ca urmare a tratării produselor potenţial nesigure se urmăreşte 
ca pericolele identificate fie să se încadreze în limitele acceptabile, în ciuda neconformităţii, fie să fie reduse la un nivel 
acceptabil. Acţiunile stabilite se aprobă de persoanele responsabile.  

5 Utilizare / Livrare 

Se analizează posibilitatea livrării la client ( sau a utilizării pentru producţie ) în starea în care se află produsele ( acceptare ca 
atare ). Livrarea produsului neconform se poate face numai dacă există dovezi, altele decât cele din sistemul de monitorizare, 
care demonstrează că măsurile de control au fost eficace, sau dacă există dovezi care arată că efectele combinate ale 
măsurilor de control sunt conforme cu rezultatele preconizate sau dacă rezultatele verificărilor efectuate pe eşantioane 
demonstrează că produsul satisface nivelurile acceptabile.   

6 Reprocesare Se analizează posibilitatea reprelucrării/reprocesării produsului neconform/potenţial nesigur pentru a satisface cerinţele sau 
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pentru aducerea pericolului în nivelul acceptabil definit. 

7 
Reprocesare / 
Reprelucrare 

Se reprelucrează/reprocesează produsul respectiv în conformitate cu procedurile, specificaţiile, standardele şi instrucţiunile 
de lucru respective.   

8 Verificare 
Toate produsele reprelucrate se verifică pentru a asigura conformitatea acestora. Produsele neconforme se reanalizează. 
Produsele conforme sunt livrate sau utilizate în continuare. 

9 
Posibilitatea schimbarii 

destinaţiei 
Se face în cazul în care produsele nu pot fi reprocesate se analizează posibilitatea schimbării destinaţiei intenţionate. 

10 Schimbarea destinaţiei Se schimbă destinaţia intenţionată a produsului. 

11 Distrugere 
Produsele improprii pentru consum sau care nu pot fi utilizate în continuare se distrug. Se întocmeşte Procesul verbal de 
distrugere.  

12 
Centralizarea şi 

raportarea 
neconformităţilor 

Toate produsele neconforme/potenţial nesigure sunt înregistrate ( împreună cu informaţiile referitoare la natura, cauza şi 
consecinţele neconformităţii, inclusiv informaţiile necesare în scopul trasabilităţii loturilor neconforme ) şi se centralizează 
trimestrial în baza de date de neconformităţi. Datele provenite din analiza şi tratarea produsului neconform constituie date 
de intrare pentru analiza managementului. 

 

6.12. ACŢIUNILE  PREVENTIVE ŞI CORECTIVE 

Nr.   Etapa Descriere 

1 
Analiza datelor de 

monitorizare PRP şi PCC 
Date rezultate din monitorizarea programelor preliminare ( PRP ) operaţionale şi a PCC sunt evaluate trimestrial pentru a se 
iniţia acţiuni corective şi preventive. 

2 
Identificarea neconformităţii 

potenţiale 
Pe baza datelor din auditurile efectuate şi analiza neconformităţilor referitoare la produs se stabilesc neconformităţile 
potenţiale. Se actualizează baza de date de neconformităţi. 

3 
Analiza cauzelor 

neconformităţilor 
Analiza cauzelor neconformităţilor se realizează pentru determinarea cauzelor neconformităţilor produsului, pentru 
reclamaţiile de la clienţi şi pentru neconformitate SMC. Cauzele determinate se trec în formularele respective. 

4 Stabilire acţiuni 
Se stabilesc acţiuni corective, adecvate consecinţelor neconformităţilor, care să elimine cauza neconformităţilor. Acţiunile 
stabilite termenele de aplicare şi responsabilii se trec în baza de date de neconformităţi respectiv în registrul de 
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corective/preventive neconformităţi. Pentru PCC acţiunile corective sunt definite în HACCP 

5 Decizie Managerul analizează dacă acţiunile corective sunt corect stabilite. În caz contrar se restabilesc acţiunile necesare. 

6 
Implementarea de acţiuni 

corective/preventive 
Responsabilii stabiliţi asigură implementarea acţiunilor corective, la termenele prevăzute. 

7 

Verificarea implementării 
acţiunilor corective/ 
preventive evaluarea 
eficacităţii acţiunilor  

Se verifică modul de implementare al acţiunilor stabilite şi eficacitatea acestora. Rezultatul implementării acţiunilor 
corective constituie date de intrare pentru analiza managementului. 

8 Decizie 
Dacă acţiunile corective nu sunt implementate sau nu sunt eficiente ( neconformităţile reapar ) se reanalizează cauzele 
neconformităţilor şi se restabilesc acţiunile corective 

9 Centralizare şi raportare 
Se centralizează informaţiile în bazele de date unde sunt analizate şi constituite date de intrare pentru analiza 
managementului. 

6.13.  RESPONSABILITĂŢI 

Nr. 

crt. 

Document Elaborare / Actualizare Verificare / Aprobare Difuzare Retragere / Distrugere 

1 Decizii, note interne 
Coordonator echipă HACCP 

Manager 

Directorul unităţii 

Manager 
  

2 

Declaraţia conducerii privind 
politica în domeniu calităţii şi 

politica în domeniul 
siguranţei alimentelor 

Coordonator echipă HACCP 

Manager 

Directorul unităţii 

Manager 
  

3 Diagrame de flux Coordonator echipă HACCP Manager   

4 Fişe post Coordonator echipă HACCP Manager   
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5 Instrucţiuni de lucru 
Coordonator echipă HACCP 

împreună cu membrii echipei 
Manager   

6 Legislaţie 
Coordonator echipă HACCP 

împreună membrii echipei 
Manager   

7 Manual HACCP 
Coordonator echipă HACCP 

împreună cu membrii echipei 
Manager   

8 Planul HACCP 
Coordonator echipă HACCP 

împreună cu membrii echipei 
Manager   

9 Proceduri HACCP şi de igienă 
Coordonator echipă HACCP 

împreună cu membrii echipei 
Manager   

10 Programe de îmbunătăţire 
Coordonator echipă HACCP 

împreună cu membrii echipei 
Manager   

11 
Specificaţii tehnice materii 

prime 
Coordonator echipă HACCP Manager   

12 Specificaţii tehnice produse 
Coordonator echipă HACCP 

 
Manager   

13 Standarde Coordonator echipă HACCP Manager   
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6.14. CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR 
 Înregistrările calităţii şi mediului, utilizate pentru demonstrarea conformităţii cu condiţiile specificate şi funcţionarea eficace a sistemului calităţii şi mediului 
sunt precizate pentru fiecare element al sistemului calităţii şi mediului în procedura de sistem respectivă. Înregistrările sunt prezentate în tabel în forma celui de 
mai jos : 

 

Denumire 
formular 

Tip / cod 
formular 

Cine 
întocmeşte 

Cine valorifică Păstrare Termen Arhivare Termen Distrugere 

 

TABEL PRIVIND CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR 

Nr. 

crt. 
Înregistrări Procedura Responsabil Observaţii 

1 Înregistrări ale comunicării externe    

2 Rezultate ale analizei managementului    

3 
Înregistrări referitoare la competenţă – resursele umane 
şi în special competenţa membrilor echipei de siguranţă 
a alimentului 

   

4 Înregistrări ale achiziţiei de produse şi servicii    

5 Înregistrări cu referire la realizarea produsului    

6 
Diagrame de flux verificate de echipa de siguranţă a 
alimentelor 

   

7 
Înregistrări referitoare la justificarea determinării 
nivelului acceptabil, al fiecărui pericol pentru siguranţa 
alimentelor şi rezultatele ei. 
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8 
Rezultatele evaluării pericolelor pentru siguranţa 
alimentelor 

   

9 
Rezultatele evaluării măsurilor de control necesare ca 
urmare a evaluării pericolelor 

   

10 Înregistrări referitoare la monitorizarea PCC    

11 Rezultatele verificării    

12 
Înregistrări referitoare la rezultatele etalonării şi 
verificării 

   

13 Înregistrări referitoare la trasabilitate    

14 Înregistrări referitoare la măsurarea proceselor    

15 Înregistrări referitoare la produsul neconform    

16 
Înregistrări referitoare la retrageri şi eficacitatea 
procesului de reterageri 

   

17 
Înregistrări referitoare la analiza rezultatelor activităţii 
de verificare şi la acţiunile rezultate 

   

18 
Înregistrări referitoare la activitatea de actualizare a 
sistemului 

   

19 
Înregistrări referitoare la acţiunile corective şi 
preventive 
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6.15. VERIFICAREA SISTEMULUI 

Nr. 

crt. 
Element de verificat Metoda de verificare Criteriu de acceptare Frecvenţa Responsabilitate Înregistrări 

1 
Starea clădirilor şi a 

terenului 

Verificarea vizuală şi 
verificarea documentelor 

de monitorizare 

Starea bună de întreţinere fără 
deteriorări şi în stare bună de curăţenie 

conform procedurilor de mentenaţă 
trimestrial 

Departamentul 
tehnic 

Fişa de monitorizare 
terenuri şi clădiri. 

Raport de verificare 

2 
Starea spaţiilor de 

producţie şi a 
fluxurilor 

Verificarea vizuală Stare bună de curăţenie, fluxuri fără 
încrucişări conform planului de 

amplasament 
trimestrial 

Departamentul 
tehnic, Manager 

Raport de verificare 

3 Utilităţi 

Verificarea programelor 
de mentenanţă, a 

intervenţiilor la 
echipamente şi a 

disponibilităţii utilităţilor 

Disponibilitate 100% în perioadele de 
producţie, îndeplinirea 100% a 
programelor de mentenanţă. trimestrial 

Departamentul 
tehnic, Manager 

Raport de verificare 

4 
Managementul 

deşeurilor 

Verificare vizuală Stare bună de curăţenie, lipsa 
aglomerărilor de deşeuri, containere 

bine întreţinute. 
lunar Manager 

Raport de verificare 

5 Mentenanţa 
Verificarea înregistrărilor 

de mentenanţă 
Îndeplinirea 100% a programelor de 

mentenanţă 
semestrial 

Departamentul 
tehnic 

Raport de verificare 

6 
Proceduri de curăţare 

şi igienizare 

Verificarea înregistrărilor 
de monitorizare a 

curăţării şi igienizării, 
teste de sanitaţie prin 
sondaje pe punctele 

prevăzute în proceduri 

Existenţa tuturor înregistrărilor şi 
monitorizărilor. Rezultate acceptabile 

ale testelor de sanitaţie conform 
legislaţiei în vigoare. 

trimestrial Managerul 

Raport de verificare 

7 
Controlul 

dăunătorilor 

Verificarea vizuală a 
prezenţei dăunătorilor şi 
verificarea înregistrărilor 

Îndeplinirea 100% a programelor de 
control al dăunătorilor trimestrial Firma desemnată 

prin contract, 

Raport de verificare 
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procedurii Managerul 

8 Igiena personalului 

Teste de sanitaţie pe 
10% din personalul de 
schimb, respectarea 
procedurii de igiena 

personalului 

Încadrarea în limitele acceptate de 
legislaţie, respectarea procedurilor. 

trimestrial Managerul 

Raport de verificare 

Buletin de analiză 

9 

Materii prime, 
ingrediente şi 

materiale de contact 
cu produsul 

Verificarea modificărilor 
existente în materii 

prime, ingrediente şi 
materiale în contact cu 
produsul în perioada de 

referinţă 

Reanalizarea pericolelor în cazul 
modificărilor apărute 

semestrial Manager 

Raport de verificare 

10 
Caracteristici produse 

finite 

Verificarea modificărilor 
existente în 

nomenclatorul de 
produse şi a modificărilor 

produselor existente 

Reanalizarea pericolelor în cazul 
modificărilor apărute 

semestrial Manager 

Raport de verificare 

11 Diagrama de flux 

Verificarea modificărilor 
apărute în diagramele de 
flux în documente şi pe 

teren 

Reanalizarea pericolelor în cazul 
modificărilor apărute 

semestrial Manager 

Raport de verificare 

12 
Descrierea etapelor 

procesului tehnologic 

Verificarea modificărilor 
apărute în documentaţia 
tehnologică şi descrierile 

de produs 

Reanalizarea pericolelor în cazul 
modificărilor apărute 

semestrial Manager 

Raport de verificare 

13 Măsuri de control 
Verificarea modificărilor 
apărute în măsurile de 

control 

Reanalizarea pericolelor în cazul 
modificărilor apărute semestrial Manager 

Raport de verificare 

14 Recepţia materii 
Verificarea 

înregistrărilor, verificarea 
Existenţa tuturor înregistrărilor şi 

documentelor de însoţire, încadrarea în 
trimestrial Manager Documente de 
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prime temperaturilor la un lot 
ales prin sondaj, 

efectuarea unor analize 
complete pe produsele 

unei firme care să difere 
la fiecare verificare 

limitele prevăzute de legislaţie ale 
rezultatelor analizelor, încadrarea 

temperaturilor de transport în limitele 
admise 

însoţire 

Registru de recepţie 

Buletine de analiză 

Raport de verificare 

15 Depozitare lapte 

Verificare înregistrărilor 
temperaturilor la lot ales 

prin sondaj 

Existenţa tuturor înregistrărilor, 
încadrarea în limitele de temperatură 

prevăzute pentru carne şi mediu 
trimestrial Manager 

Grafice de 
temperatură 

Raport de verificare 

16 
Depozitare 
ingrediente 

Verificare mod de 
depozitare 

Respectarea temperaturii şi a procedurii 
de depozitare 

trimestrial Manager 
Raport de verificare 

17 Sterilizare cuţite 

Verificarea înregistrărilor 
monitorizării şi a 
temperaturii din 

sterilizator 

Respectarea temperaturii şi frecvenţei 
de sterilizare 

trimestrial Manager 

Grafic de 
monitorizare 
temperatură 

Raport de verificare 

18 
Răcirea şi depozitarea 

intermediară 

Verificarea înregistrărilor 
de monitorizare şi 

verificarea temperaturii 
în tancul de răcire şi 

depozitare şi a timpului 
de staţionare în perioada 

efectuării verificării 

Încadrarea în limitele de timp şi 
temperatură prevăzute. 

lunar Manager 

Raport de verificare 

19 Apa 

Analiza completă a apei 
conform legislaţiei. 

Verificarea înregistrărilor 
monitorizărilor. 

Existenţa tuturor înregistrărilor, 
încadrarea în limitele prevăzute pentru 

legislaţie. 
trimestrial Manager 

Buletin de analiză 

Raport de verificare 

20 Răcire 
Verificarea înregistrărilor 

monitorizărilor şi 
Existenţa înregistrărilor şi încadrarea în 

limitele prevăzute de procedură. 
trimestrial Manager 

Raport de verificare 
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temperaturii 

21 Ambalare/Etichetare 

Verificarea înregistrărilor 
monitorizărilor şi a 

temperaturii. Analize 
complete la produsele 

finite prin rotaţie. 

Existenţa tuturor înregistrărilor, 
încadrarea în limitele prevăzute de 

legislaţie. trimestrial Manager 

Buletin de analiză 

Raport de verificare 

22 Pasteurizare 

Verificarea temperaturii 
la care se face 

pasteurizarea şi a 
rezultatelor acesteia 

Încadrarea în limitele prevăzute de 
standarde şi legislaţie 

trimestrial Manager 

Buletin de analiză 

Raport de verificare 

23 
Gradul de 

implementare al 
planului HACCP 

Verificarea pe teren a 
modului de 

implementare a planului 
HACCP 

Implementare 100% 

semestrial Manager 

Raport de verificare 
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ANEXA 2 – RETETE SI FISE TEHNICE 

TEHNOLOGIA DE FABRICAŢIE PENTRU 
Brânză frământată din lapte de oaie şi 
Brânză frământată din lapte de oaie şi vacă 
 
Denumiri sinonime: brânză bătută, brânză de putină, brânză de burduf 
Ingrediente 
Lapte de oaie sau amestec de lapte de oaie şi lapte de vacă în proporţii egale:  
50% - 50%  
Sare grunjoasă 
Se recomandă sarea de salină măcinată mare, neiodată; 
Preparare 
Caşul se taie cuburi şi se frământă cu mâna dacă este moale sau se dă prin maşina de 
tocat carne dacă este ferm. Coaja se îndepărtează cu ajutorul unui cuţit doar dacă 
este tare şi uscată.  Pentru a nu face coajă groasă caşul se poate şterge o dată la două 
zile cu saramură. Se presară 2,5% sare şi se frământă cu mâna până se obţine o pastă 
omogenă. Branza poate fi frământată mai uşor pe baie de apă fierbinte. 
Putina (bărbânţa) se unge la interior cu unt sau untură de porc. Se poate bate un 
rând de brânză şi un rând de felii de caş pudrate în prealabil cu sare. Brânza se bate 
cu măciuca de lemn sau cu un instrument special numit brai, pentru a se aşeza fără 
aer. 
La suprafaţă se sigilează cu unsoare de porc, unt, un strat de sare sau făină apoi se 
pune capacul. Mai nou brânza se aşează în sac de polietilenă pus în bidon de 
aluminiu, se leagă strâns la gură şi se păstrează cu gura în jos într-un loc răcoros. 
Ca ambalaje de dimensiuni mai mici pot fi folosite pungile de nailon, borcane de sticlă 
sau bidoane de plastic.  
Termenul de valabilitate se prelungeşte prin ambalare în vid sau congelare. 

Valabilitatea este de 12 luni, la 
temperatura de 4 grade Celsius. 
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Caş din lapte de oaie şi 
Caş din lapte de oaie şi vacă 
Ingrediente:  
Lapte de oaie sau amestec de lapte de oaie şi lapte de vacă în proporţii egale: 50% - 
50%  
Cheag natural din stomac de viţel şi /sau miel sau cheag microbian.  
 
Se foloseşte lapte proaspăt muls nepasteurizat; este admisă prezenţa laptelui de 
capră în procent de cel mult 10%. 
Aplicarea timbrului “produs montan” este admisă doar în cazul animalelor 
înregistrate în zonă montană. 
Mulsul:  
Laptele se mulge în găleţi de inox, aluminiu sau lemn. La transferul în bidoane se 
strecoară prin sită şi tifon aşternut în 3 straturi. 
Închegarea:  
Bidoanele sunt cărate în stână imediat după ce au fost umplute, iar laptele se varsă în 
budaca mare de lemn. La transferul în budacă se mai strecoară o dată prin filtru de 
tifon. Când este răcoare, budaca se acoperă cu capac de lemn şi ţol ( pătură) pentru 
ca laptele să rămână călduţ. Temperatura potrivită este de 32-34 grade Celsius. Cât 
mai repede după încheierea mulsului se dă cheag. Dozarea se face după indicaţiile 
producătorului sau prin testări în cazul cheagului natural obţinut în casă. După 
adăugarea cheagului se amestecă bine timp de 3-5 minute în 8-uri şi de jos în sus să 
“holbureasca” şi se lasă în repaus absolut timp de 35-40 de minute. 
Tăierea şi frământarea coagulului  
Coagulul se taie în 2 dacă închegăm puţin lapte sau în 4 dacă budaca este mai plină. 
Vom constata că imediat se depune caşul şi se ridică 2-4 litri de zer de culoare verzuie 
(strageata) ce se aruncă sau se dă la câini sau porci, având gust amărui.  
Ciobanul se spală pe mâini şi cu brighideul (zaurdar, jintălău, caşer) sau cu mâna 
zdrobeşte caşul timp de 7-8 minute până caogulul se sfârâmă cât bobul de orez. 
Se lasă 5 minute (cât ai fuma o ţigară) şi cu o lingură de lemn se învârte în el până ce 

se strânge grămadă apoi se apasă 
cu mâinile la fund până ce simţi că 
se ţine deolaltă şi se întăreşte. 
Cu un cuţit de lemn se taie în două 
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dacă este puţin sau în 4 dacă este mai mare şi într-o budacă mai mică încălzită la foc 
se scoate caşul. Acolo se stoarce de 3-4 ori de zer, se întoarce pe muchie până ce se 
observă că iese zerul alb. Iniţial zerul este verzui. Apoi se frământă cu mâna şi se 
zdrobeşte până ce iese că bobul de orez; acţiunea se numeşte frământat de jintuit. 
Apoi se apasă cu palma pe fundul budăcuţei, se înclină spre foc pentru a se încălzi şi îl 
laşi 5 minute la foc (încă o ţigară) apoi se apasă din nou cu mâna până se întăreşte la 
palmă. Apoi se pune o sită rară numită hârzob, pe hârzob un start de ţesătură (sedilă, 
etamină) curată şi caşul se aşează pe această budacă mare. Între timp zerul a trecut 
în oală de fiert urdă. Jintuitul se scurge în budacă şi se toarnă într-un vas de lemn 
numit burduloi în care se ţine 9-10 zile pentru a se înăcri. Se leagă colţurile pânzei în 
diagonală, se face o gaură în mijloc şi se suspendă în cui de lemn şi i se da formă prin 
răsucire. Se lasă cam 1-4 zile, în funcţie de temperatura, să îşi ia formă şi să se zvânte 
pânză. Tăierea şi frământarea se pot face şi într-o pânzătură aşezată în crintă de inox. 
Pânză şi crintă înlocuiesc budacuta descrisă mai sus. După prima tăiere şi frământare 
coagulul se agaţă să se scurgă. Apoi tot în pânză se pune în crintă, se taie şi se agaţă 
din nou la scurs. La fiecare agăţare se colectează zerul din care se va face apoi urda. 
Operaţiunea de rupere a caşului se repetă de 6-7 ori, până se ajunge la jintuit. 
Ultimul zer mai gras şi alburiu este jintuitul. Peste caşul bine strâns în pânză şi aşezat 
în crintă se pune un dog de lemn care se presează cu o pranghie până nu mai picură. 
După asta se pune într-o pânzătură nouă şi se agaţă la uscat pentru două-trei zile. 
 
Maturarea  
Caşul se scoate din pânză şi se aşează în camera de maturare pe comarnic, leasa sau 
scândură. Temperatura recomandată este de 18-20 de grade Celsius iar umiditatea 
relativă de 85%. Se lasă 3-15 zile şi se întoarce la fiecare 2-3 zile. 
Unii producători dospesc caşul la cald (25-30 de grade) în podul casei.  
Elementul crucial în timpul maturării este ventilaţia, nu temperatura. 
Valabilitatea caşului de oaie este de 30 zile la temperatura de 4 grade Celsius. 
Caşul de oaie sau oaie + vacă poate fi consumat că atare sau este folosit ca materie 
primă pentru brânza frământată. 
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TEHNOLOGIA DE FABRICAŢIE PENTRU UNT din lapte de oaie 
şi UNT din lapte de oaie şi vacă 
 
Ingrediente 
Jintuit de oaie sau jintuit de oaie şi vacă 

Preparare 

Jintuitul de pe 9-10 zile adunat strat cu strat în buduroi (putinei), se acreşte şi 

grăsimea se ridică deasupra în strat de 25 cm. Se amestecă grăsimea de sus cu 

lichidul. Se goleşte în alt vas şi cam 1/2 se lasă în buduroi. Apoi se bate cu brighideu 

sau cu un disc cu orificii de 2 cm pus într-un mâner. Cam 20-30 minute, apoi se alege 

untul. Se spală operatorul pe mâini şi se scoate untul. Dacă este tare se distribuie ca 

atare, dacă este moale se spală în apă rece, într-o găleată. Se porţionează în pungi de 

250 de g pe oaie. 

Untul se poate alege în fedeleş sau budeasca de ales unt, butoiaş plat prevăzut cu o 

manivelă şi în interior cu o scândură perforată.  

În unele zone nu se face unt, jintuitul se consumă că atare sau se foloseşte la gătit 

înlocuind smântâna: ciorbe, balmoş sau tocăniţă . 

Are o valabilitate de 120 de zile la frigider. 

 

Tehnologia de fabricatie pentru URDA de oaie şi Urdă de oaie şi vacă 
 
Ingrediente  
Zer de oaie sau amestec de zer de oaie vacă  
Preparare 
Zerul proaspăt, colectat în ceaun de tuci, oală de aluminiu sau tablă spoită (cositorită) 
se pune pe foc mare de cepuri (crengi) de brad sau lemn de fag şi se amestecă 
permanent ca să nu se prindă de fund cu leafă/lească , vâslă sau toljer/tăujer (lemn 
bătut în capăt să înflorească că o pensula). Întâi apare o spumă albă, moment în care 

se pot adaugă 1-2 litri de lapte sau 
de jintuit.  Apoi urda se ridică 
deasupra, la incepout în fuioare 
apoi se îngroaşă în strat de 5-10 
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cm, de culoare albă. Când apar bulbuci albi deasupra înseamnă că urda este gata. Se 
opreşte amestecarea. Cu lingura se ia spuma care a bulbucit şi se adaugă la jintuit. Se 
da deoparte de pe foc şi mai învârtim de două trei ori urda pe care o afundăm în zer 
pentru a se întări. Se lasă să se odihnească 3-4 minute, apoi se alege. 
Pe budaca mare se aşează hârzobul şi o sedilă curată (tifon) în dublu strat. 
Cu o sită (spumieră) se ia urda şi se pune în tifon, apoi se leagă în cruce. Nu se 
presează, doar se agaţă în cui de lemn. Este gata în 4-6 ore; Valabilitatea 4 zile la 4 
grade Celsius. Pentru a dubla termenul de valabilitate se poate săra sau ambala sub 
vid. 
Zerul fierbinte rezultat de la fabricarea urdei este folosit la spălarea vaselor şi 
instrumentelor din lemn. Toate budăcile şi lingurile sunt oparite cu zer fierbinte la 
interior şi exterior. Apoi se clătesc cu apă de 2-3 ori şi se pun în par la scurs cu faţa în 
jos. 
Zilnic sau cel puţin odată la 3 zile budacile se opăresc cu apă clocotită şi bolovani 
înroşiţi în foc. Cam 2-3 găleţi de apă, 30 cm coloana de apă clocotită şi 3-4 bolovani 
albi de râu înroşiţi în foc de 1-2 kg. Apoi se acoperă cu capacul şi un ţol. Se ţin 30 min. 
Pe lângă bolovani se poate adăuga zmeuriş şi urzici. 
Apoi se învârte cu leafa şi se umezesc pereţii interiori. Se înclină şi se mai freacă cu 
peria de rădăcini. Apoi se clăteşte cu apă rece de 2-3 ori şi se pun cu gura în jos pe 
masă sau în par de lemn la umbră că altfel crapă. 

 
REŢETE PENTRU PRODUCŢIA INDUSTRIALĂ 

CAŞUL DE OAIE 
Caşul de oaie este un caş cu pastă semitare fabricat din lapte de oaie. 
 Procesul tehnologic de fabricaţie  implică următoarele operaţii: 
• recepţia calitativă şi cantitativă a laptelui de oaie, care trebuie să aibă aciditate 
de 23-26° T, 
• curăţirea laptelui cu ajutorul filtrelor sau pe cale centrifugală, laptele curăţat 
fiind folosit ca atare sau normalizat, în stare crudă sau pasteurizat şi răcit ( în funcţie 
de dotarea tehnică), 

• maturarea laptelui 
(facultativă), care se face cu o 
cultură de producţie de bacterii 
lactice selecţionate compusă din: 
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Str.lactis, Str. Thermophilus şi L.casei 
• închegarea cu enzimă coagulantă, care are loc la 32...35°C, timp de 30-40 min, 
cu sau fără adaos de CaCl2 (când se foloseşte lapte de oaie spre sfârşitul lactaţiei se 
adaugă 10-20g CaCl2/ 100 l lapte), 
• prelucrarea coagulului care implică tăierea cu cuţitul în coloane prismatice, cu 
latura de 4-5 cm şi mărunţirea cu harfa până la dimensiuni ale bobului de coagul de 
6-8mm ( bob de mazăre) 
Operaţia de prelucrare a coagulului durează 10-15 min, sub agitare continuă în 
partea de mărunţire. 
• încălzirea a-2-a la 38 - 40°C sau chiar la 42°C. Încălzirea se face direct, în cazul 
cazanelor sau vanilor cu pereţi dubli sau prin înlocuirea a 50-60% din zerul separat cu 
apă caldă la temperatura de 50 - 55°C. După atingerea temperaturii de 38 - 40°C, se 
menţine această temperatura 15-20 min sau chiar mai mult, până ce bobul de coagul 
este deshidratat suficient pentru a deveni elastic şi uscat, 
• sedimentare coagul şi sifonare zer, 
• formarea şi presarea care constau în scoaterea coagulului pe crintă în sedilă, 
presarea timp de 20-30 min, cu o forţă de presare de 4-6 kg F/ kg cas (fiecare sedila 
conţine 30-40 kg cas). În finalul presarii caşul are 42-44% apă 
• maturarea caşului care implică tăierea în patru sferturi, măturarea sferturilor 
de cas în camere cu temperatura de 18...26°C, timp de 6-10 ore optim la 30°C. 
 

DIAGRAMA DE FLUX – CAŞ DE OAIE 
Recepţie materie primă  
Filtrare Recepţie materii auxiliare 
Depozitare sare piper, ierburi 
Depozitare ambalaje 
Depozitare culturi mezofile, enzime coagulante 
Însămânţare cu culturi mezofile 
Adăugere enzimă coagulantă 
Coagulare 

Introducerea coagulului în crinta 
Scurgerea zerului / Sărare uscată 
Zvântare / Maturare 48 h la 160 C 
Ambalare şi vidare 
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Livrare 
Depozitare (40 - 60 C ) 
Inscripţionarea şi datarea ambalajului 
 

BRÂNZĂ FRĂMÂNTATĂ – DE BURDUF DIN LAPTE DE OAIE 
1. Caşul de oaie se produce conform reţetei, apoi se maturează la 12-15 grade Celsius 
şi 85% umiditate relativă timp de 5-8 zile. La fiecare 2 zile se întoarce de pe o parte 
pe alta 
Preparearea brânzei frământate: 
2. se îndepărtează coaja caşului 
3. se taie caşul în felii 
4. se mărunţeşte  
5. se frământă cu 2-3% sare grunjoasă 
6. se introduce în ambalaj (putină de lemn, burduf, etc) şi se presează pentru 
eliminarea aerului şi se căpăceşte 
7. se maturează timp de 14 zile la 14-16 grade Celsius 
8. se depozitează la 2-8 grade Celsius se poate păstra _____ zile 
Produsul are minim 45% grăsime în SU, maxim 45% umiditate şi cel mult 3,5 % sare 

• Burdufurile pot avea greutatea de 30-60 kg si 2-8 kg 
• Temperatura de pastrare fiind de 2 – 4oC 
• Sortimentul cunoscut sub denumirea de "BRÂNZĂ DE BURDUF” se fabrică 

conform reţetei traditionale. 
• Materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricare, trebuie să corespundă 

standardelor sau specificaţiilor tehnice de produs cât şi reglementărilor 
sanitare în vigoare. 

• Laptele se obţine din mulsul manual al oilor, în condiţii de respectare a 
normelor sanitar veterinare în vigoare. 

• Nu se admite la fabricarea acestor produse utilizarea laptelui cu miros sau 
gust străin, alterat, culoare modificată sau care nu îndeplineşte oricare din 
normele sanitar veterinare în vigoare. 

• Proprietăţile 
organoleptice, fizico-
chimice şi microbiologice 
trebuie să corespundă cu 



 

 

Fundaţia Open Fields 
19, Mihai Românul St. 
400495 Cluj Napoca, Romania 
Tel.: +40-264-403680, Fax: +40-264-403682 
E-mail: office@openfields.ro, www.openfields.ro 

cele din Anexa 1. 
 

PROPRIETĂŢI ORGANOLEPTICE / CARACTERISTICI 
Denumire produs Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

BRÂNZĂ DE BURDUF 

Aspect 
pastă omogenă, curată, fără goluri de 
aer. 

Consistenţă 
moale, onctuoasa, usor sfaramicioasa, 
de branza framantata. 

Culoare albă – gălbuie, uniformă. 

Gust/ 
Miros 

caracteristic de brânză frământată de 
oaie, potrivit de sărat, fără miros şi gust 
străin, se admite un gust usor picant 

 
UNT DE OAIE 

• Aceste produse se prezintă sub formă de calup de dimensiuni variabile, 
temperatura de pastrare fiind de 2 – 4oC 

• Sortimentul cunoscut sub denumirea de "UNT" se fabrică conform. 
• Materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricare, trebuie să corespundă 

standardelor sau specificaţiilor tehnice de produs cât şi reglementărilor 
sanitare în vigoare. 

• Untul se obtine din smantana fermentata care se bate cu ajutorul unei 
instalatii special: tun de unt. 

• Nu se admite la fabricarea acestor produse utilizarea laptelui cu miros sau 
gust străin, alterat, culoare modificată sau care nu îndeplineşte oricare din 
normele sanitar veterinare în vigoare. 

• Proprietăţile organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice trebuie să 
corespundă cu cele din Anexa 1. 

 

PROPRIETĂŢI ORGANOLEPTICE / CARACTERISTICI 
Denumire 
produs 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 
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UNT 

Aspect 
în secţiune cu rare picături mici de apă  
limpede, goluri de aer mici accidentale, fără impurităţi 

Consistenţă 
Masa onctuoasă, compactă, omogenă,  
nesfărîmicioasă 

Culoare 
De la albă gălbuie până la galben-deschis, uniformă în toată 
masa, cu luciu caracteristic la suprafaţă şi în secţiune 

Gust/ 
Miros 

Cu aromă satisfăcătoare, fără nuanţe străine de aromă/  
Satisfăcător, suficient de aromat, fără gust străin 

 

 URDĂ DE OAIE 
• Aceste produse se prezintă sub formă de calup de dimensiuni variabile, temperatura de 

pastrare fiind de 2 – 4oC 
• Sortimentul cunoscut sub denumirea de “URDĂ DE OAIE" se fabrică conform reţetei 

traditionale prin fierberea zerului si precipitarea termica a albuminei. 
• Materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricare, trebuie să corespundă standardelor sau 

specificaţiilor tehnice de produs cât şi reglementărilor sanitare în vigoare. 
• Proprietăţile organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice trebuie să corespundă cu 

cele din Anexa 1. 
 

 
 
PROPRIETĂŢI ORGANOLEPTICE / CARACTERISTICI 
Denumire produs Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

URDĂ DE OAIE 

Aspect pastă omogenă, curată, fără scurgere de zer. 

Consistenţă pastă moale, uşor friabilă, compacta 

Culoare albă-cenuşie uniformă 

Gust/ 
Miros 

plăcut,  

 

FIŞĂ TEHNICĂ CUPRINZÂND STANDARDUL DE FIRMĂ  
PENTRU CASUL DE OAIE   

„De La Munte” 

Cod intern:    
 Inregistrare produs montan: 

Cod EAN:    
 Inregistrare produs traditional: 
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Compoziţie – Ingrediente 

 Lapte de oaie 

 Cheag  

Valori medii pentru 100 g  

 

 Valoarea  nutritiva medie : 1255 kJ - 300 kcal 

 Subsanta uscata : 50%  

 Lipide in substanta uscata: minim 45 g 

 Sare: 0 g 

 Proteine : 20 g 

 Glucide: 0 g 

 Aciditate:-Ph: 4,5 

 Lipide: 28 g 

 Acizi grasi saturati:15 g 

 Colesterol: 0,05g 

 Fibre: 0 

icrobiologie 

 Eccherichia Coli : sub 1.000 u/g 

 Staphilococus aureus: sub 1.000 u/g 

 Salmonella: absentă în 25 g 

 Listeria monocytogenes: absentă în 25 g 

Caractere organoleptice  

 

 Aspect: disc lenticular cu suprafata neteda, uscata 

 Gust: caracteristic casului de oaie 

 Miros: lactic-ovin 

 Culoare: gălbuie pe suprafaţă şi alba-galbuie pe secţiune 

 Pe sectiune apar gauri multiple sferice si alungite 

 Textură: onctoasă, sfarmicioasa 

 Dimensiuni: 20-50 cm în diametru şi 12-25 cm în înălţime 

 

Greutate 

 

 Cuprinsă între 0,700 şi 5,00 

Kg 
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Ambalare 

 Sub vid, în pungi de polietilenă termosudate; se acceptă 1-2 ml de zer  

 In hartie alimentara 

Valabilitate 

 30 de zile  

Conservare 

 între +4 şi +6 grade Celsius 

Organisme modificate genetic: absente 

Alergeni: specifici laptelui de oaie 

 

FIŞĂ TEHNICĂ CUPRINZÂND STANDARDUL DE FIRMĂ  
PENTRU CASUL DE OAIE SI VACA 

„De La Munte” 

Cod intern:     Inregistrare produs montan: 

Cod EAN:     Inregistrare produs traditional: 

Compoziţie – Ingrediente 

 Lapte de oaie 50% 

 Lapte de vaca 50% 

 Cheag  

Valori medii pentru 100 g 

 Valoarea  nutritiva medie : 1171 kJ - 280 kcal 

 Subsanta uscata : 50% 

 Lipide in substanta uscata: minim 45 g 

 Sare: 0 g 

 Proteine : 20 g 

 Glucide: 0 g 

 Aciditate:-Ph: 4,5 
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 Lipide: 25 g 
 Acizi grasi saturati:15 g 

 Colesterol: 0,05g 

 Fibre: 0 

Microbiologie 

 Eccherichia Coli : sub 1.000 u/g 

 Staphilococus aureus: sub 1.000 u/g 

 Salmonella: absentă în 25 g 

 Listeria monocytogenes: absentă în 25 g 

Caractere organoleptice  

 

 Aspect: disc lenticular cu suprafata neteda, uscata 

 Gust: caracteristic casului de oaie si vaca 

 Miros: lactic 

 Culoare: gălbuie pe suprafaţă şi alba-galbuie pe secţiune 

 Pe sectiune apar gauri multiple sferice si alungite 

 Textură: onctoasă, sfarmicioasa 

 Dimensiuni: 20-50 cm în diametru şi 12-25 cm în înălţime 

Greutate 

 Cuprinsă între 0,700 şi 5,00 Kg 

Ambalare 

 Sub vid, în pungi de polietilenă termosudate; se acceptă 1-2 ml de zer  

 In hartie alimentara 

Valabilitate 

 30 de zile  

Conservare 

 între +4 şi +6 grade Celsius 

Organisme modificate genetic: absente 

Alergeni: specifici laptelui de oaie 

 

FIŞĂ TEHNICĂ CUPRINZÂND 
STANDARDUL DE FIRMĂ  
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PENTRU BRÂNZĂ FRĂMÂNTATĂ DE OAIE 
 „De La Munte” 

Cod intern:     Inregistrare produs montan: 

Cod EAN:     Inregistrare produs traditional: 

Compoziţie – Ingrediente 

 Cas de oaie  

 Sare 2,5% 

Valori medii pentru 100 g de branza 

 Valoarea  nutritiva medie : 1255 kJ - 300 kcal 

 Subsanta uscata : 50%  

 Lipide in substanta uscata: minim 45 g 

 Sare: 2,5 g 

 Proteine : 20 g 

 Glucide: 0 g 

 Aciditate:-Ph: 4,5 

 Lipide: 28 g 

 Acizi grasi saturati:15 g 

 Colesterol: 0,05g 

 Fibre: 0 

Microbiologie 

 Eccherichia Coli : sub 1.000 u/g 

 Staphilococus aureus: sub 1.000 u/g 

 Salmonella: absentă în 25 g 

 Listeria monocytogenes: absentă în 25 g 

Caractere organoleptice  

 Aspect: Bulgare cu suprafata grunjoasa 

 Gust: caracteristic de oaie, usor intepator 

 Miros: lactic-ovin, usor iute 

 Culoare: gălbuie pe suprafaţă 

şi pe secţiune 

 Textură: sfarmicioasa 



 

 

Fundaţia Open Fields 
19, Mihai Românul St. 
400495 Cluj Napoca, Romania 
Tel.: +40-264-403680, Fax: +40-264-403682 
E-mail: office@openfields.ro, www.openfields.ro 

Greutate 

 Cuprinsă între  

 0,5 - 2,5 Kg burduf 

 10-30 Kg in putini sau bidoane de lapte 

Ambalare 

 Sub vid, în pungi de polietilenă termosudate; se acceptă 1-2 ml de zer 

 In caserole  

 In hartie alimentara 

Valabilitate 

 180 de zile  

Conservare 

 între +4 şi +6 grade Celsius 

Organisme modificate genetic: absente 
Alergeni: specifici laptelui de oaie 

 
 

FIŞĂ TEHNICĂ CUPRINZÂND STANDARDUL DE FIRMĂ 
PENTRU BRÂNZĂ FRĂMÂNTATĂ DE OAIE ŞI VACĂ 

„De La Munte” 

Cod intern:     Inregistrare produs montan: 

Cod EAN:     Inregistrare produs traditional: 

Compoziţie – Ingrediente 

 Cas de oaie si vaca 

 Sare 2,5% 

Valori medii pentru 100 g de branza 

 Valoarea  nutritiva medie : 1171 kJ - 280 kcal 

 Subsanta uscata : 50%  

 Lipide in substanta uscata: 
minim 45 g 

 Sare: 2,5 g 

 Proteine : 20 g 

 Glucide: 0 g 
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 Aciditate:-Ph: 4,5 
 Lipide: 25 g 

 Acizi grasi saturati:15 g 

 Colesterol: 0,05g 

 Fibre: 0 

Microbiologie 

 Eccherichia Coli : sub 1.000 u/g 

 Staphilococus aureus: sub 1.000 u/g 

 Salmonella: absentă în 25 g 

 Listeria monocytogenes: absentă în 25 g 

Caractere organoleptice  

 Aspect: Bulgare cu suprafata grunjoasa 

 Gust: caracteristic de oaie, usor intepator 

 Miros: lactic-ovin, usor iute 

 Culoare: gălbuie pe suprafaţă şi pe secţiune 

 Textură: sfarmicioasa 

Greutate 

 Cuprinsă între  

 0,5 - 2,5 Kg burduf 

 10-30 Kg in putini sau bidoane de lapte 

Ambalare 

 Sub vid, în pungi de polietilenă termosudate; se acceptă 1-2 ml de zer 

 In caserole  

 In hartie alimentara 

Valabilitate 

 180 de zile  

Conservare 

 între +4 şi +6 grade Celsius 

Organisme modificate genetic: absente 
Alergeni: specifici laptelui de oaie 

 

FIŞĂ TEHNICĂ CUPRINZÂND 
STANDARDUL DE FIRMĂ  
PENTRU URDA DE OAIE   
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„De La Munte” 

Cod intern:     Inregistrare produs montan: 

Cod EAN:     Inregistrare produs traditional: 

Compoziţie – Ingrediente 

 Zer de oaie 

 Urda 

Valori medii pentru 100 g  

 Valoarea  nutritiva medie : 795 kJ - 190 kcal 

 Subsanta uscata : 40%  

 Lipide in substanta uscata: minim 30 g 

 Sare: 0 g 

 Proteine : 18 g 

 Glucide: 5 g 

 Aciditate:-Ph: 5,5 

 Lipide: 8 g 

 Fibre: 0 

Microbiologie 

 Eccherichia Coli : sub 1.000 u/g 

 Staphilococus aureus: sub 1.000 u/g 

 Salmonella: absentă în 25 g 

 Listeria monocytogenes: absentă în 25 g 

Caractere organoleptice  

 Aspect: Bulgare sferic cu suprafata neteda, umeda 

 Gust: caracteristic dulceag 

 Miros: lactic 

 Culoare: alba pe suprafaţă şi pe secţiune 

 Textură: sfarmicioasa, uscata 

 Dimensiuni: 15-25 cm în diametru şi 15-25 cm în înălţime 

Greutate 

 Cuprinsă între 0,700 şi 3,00 

Kg 

Ambalare 
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 Sub vid, în pungi de polietilenă termosudate; se acceptă 1-2 ml de zer  

 In hartie alimentara 

 In caserole 

Valabilitate 

 4 zile ca atare si 8 zile vidata 

Conservare 

 între +4 şi +6 grade Celsius 

Organisme modificate genetic: absente 
Alergeni: specifici laptelui de oaie 

 
FIŞĂ TEHNICĂ CUPRINZÂND STANDARDUL DE FIRMĂ  

PENTRU URDA DE OAIE SI VACA   
„De La Munte” 

Cod intern:     Inregistrare produs montan: 

Cod EAN:     Inregistrare produs traditional: 

Compoziţie – Ingrediente 
 

 Zer de oaie si vaca 

 Urda 

Valori medii pentru 100 g  

 

 Valoarea  nutritiva medie : 732 kJ - 175 kcal 

 Subsanta uscata : 40%  

 Lipide in substanta uscata: minim 28 g 

 Sare: 0 g 

 Proteine : 18 g 

 Glucide: 3 g 

 Aciditate:-Ph: 5,5 

 Lipide: 6 g 

 Fibre: 0 

Microbiologie 
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 Eccherichia Coli : sub 1.000 u/g 

 Staphilococus aureus: sub 1.000 u/g 

 Salmonella: absentă în 25 g 

 Listeria monocytogenes: absentă în 25 g 

Caractere organoleptice  

 Aspect: Bulgare sferic cu suprafata neteda, umeda 

 Gust: caracteristic dulceag 

 Miros: lactic 

 Culoare: alba pe suprafaţă şi pe secţiune 

 Textură: sfarmicioasa, uscata 

 Dimensiuni: 15-25 cm în diametru şi 15-25 cm în înălţime 

Greutate 

 Cuprinsă între 0,700 şi 3,00 Kg 

Ambalare 

 Sub vid, în pungi de polietilenă termosudate; se acceptă 1-2 ml de zer  

 In hartie alimentara 

 In caserole 

Valabilitate 

 4 zile ca atare si 8 zile vidata 

Conservare 

 între +4 şi +6 grade Celsius 

 
Organisme modificate genetic: absente 

Alergeni: specifici laptelui de oaie 
 

FIŞĂ TEHNICĂ CUPRINZÂND STANDARDUL DE FIRMĂ  

PENTRU UNT DE OAIE    

„De La Munte” 



 

 

Fundaţia Open Fields 
19, Mihai Românul St. 
400495 Cluj Napoca, Romania 
Tel.: +40-264-403680, Fax: +40-264-403682 
E-mail: office@openfields.ro, www.openfields.ro 

Cod intern:     Inregistrare produs montan: 

Cod EAN:     Inregistrare produs traditional: 

Compoziţie – Ingrediente 

 Jintuit de oaie  

 

Valori medii pentru 100 g  

 Valoarea  nutritiva medie : 2824 kJ - 675 kcal 

 Subsanta uscata : 24%  

 Lipide in substanta uscata: minim 98% 

 Sare: 0 g 

 Proteine : 0 g 

 Glucide: 0 g 

 Aciditate:-Ph: 6,5 

 Lipide: 75 g 

 Fibre: 0 

Microbiologie 

 Eccherichia Coli : sub 1.000 u/g 

 Staphilococus aureus: sub 1.000 u/g 

 Salmonella: absentă în 25 g 

 Listeria monocytogenes: absentă în 25 g 

Caractere organoleptice  

 Aspect: Bulgare sferic cu suprafata neteda, unsuroasa 

 Gust: caracteristic, usor acrisor 

 Miros: specific de unt si oaie 

 Culoare: alba-galbuie pe suprafaţă şi pe secţiune 

 Textură: unsuroasa 

 Dimensiuni: bulgare sferic de10-20 cm în diametru  

Greutate 

 Cuprinsă între 0,500 şi 1,00 

Kg 

Ambalare 
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 Sub vid, în pungi de polietilenă termosudate; se acceptă 1-2 ml de zara  

 In hartie alimentara 

 In caserole 

Valabilitate 

  180 zile 

Conservare 

 între +4 şi +6 grade Celsius 

 

FIŞĂ TEHNICĂ CUPRINZÂND STANDARDUL DE FIRMĂ PENTRU  

UNT DE OAIE    

„De La Munte” 

Cod intern:     Inregistrare produs montan: 

Cod EAN:     Inregistrare produs traditional: 

Compoziţie – Ingrediente 

 Jintuit de oaie si vaca 

 

Valori medii pentru 100 g  

 Valoarea  nutritiva medie : 2824 kJ - 675 kcal 

 Subsanta uscata : 24%  

 Lipide in substanta uscata: minim 98% 

 Sare: 0 g 

 Proteine : 0 g 

 Glucide: 0 g 

 Aciditate:-Ph: 6,5 

 Lipide: 75 g 

 Fibre: 0 

Microbiologie 

 Eccherichia Coli : sub 1.000 
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u/g 

 Staphilococus aureus: sub 1.000 u/g 

 Salmonella: absentă în 25 g 

 Listeria monocytogenes: absentă în 25 g 

Caractere organoleptice  

 Aspect: Bulgare sferic cu suprafata neteda, unsuroasa 

 Gust: caracteristic, usor acrisor 

 Miros: specific de unt si oaie 

 Culoare: alba-galbuie pe suprafaţă şi pe secţiune 

 Textură: unsuroasa 

 Dimensiuni: bulgare sferic de10-20 cm în diametru  

Greutate 

 Cuprinsă între 0,500 şi 1,00 Kg 

Ambalare 

 Sub vid, în pungi de polietilenă termosudate; se acceptă 1-2 ml de zara  

 In hartie alimentara 

 In caserole 

Valabilitate 

  180 zile 

Conservare 

 între +4 şi +6 grade Celsius 

Organisme modificate genetic: absente 
Alergeni: specifici laptelui de oaie 
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ANEXA 3 - GHID DE BUNE PRACTICI DE PRODUCŢIE ŞI BUNE 

PRACTICI DE IGIENĂ 

Prescripţii generale de igienă şi bună practică în producţie 
1.1. Definiţii 

Curăţenie - îndepărtarea pămîntului, a reziduurilor, a murdăriei, a grăsimilor sau a 

oricăror materii străine produsului respectiv. 

Contaminare - prezenţa oricărei substanţe străine în produsul alimentar (orice agent 

biologic sau chimic, materie străină sau alta substanţă care nu este introdusă în mod 

întenţionat în produs, care poate compromite siguranţa produsului). 

Dezinfecţie - reducerea, prin mijloace chimice sau fizice, a numărului de 

microorganisme, la locul de producţie, depozitare sau transport a produselor alimentare, la 

un nivel care să nu compromită siguranţa acestora. 

Construcţie - orice clădire sau spaţiu în care produsele alimentare sunt procesate, 

manipulate sau depozitate. 

Igiena produselor alimentare - toate măsurile necesare pentru garantarea securităţii şi 

salubrităţii produselor alimentare, care acoperă toate etapele ulterioare producţiei primare, 

adică cele din cursul pregătirii, prelucrării, fabricaţiei, ambalării, depozitării, transportului, 

distribuţiei, manipularii, vânzării sau punerii la dispoziţia consumatorului. 

Ambalaje - orice recipient, cutie, sticlă, carton, ladă sau orice material folosit la  

împachetare.  

1.2. Igiena materiilor prime, materialelor şi produselor 

1.2.1. Igiena aferentă produsului zonelor de unde provin produsele alimentare folosite 

ca materie primă. 

Materiile prime utilizate in cadrul societatii sunt urmatoarele: _______________________ 

____________________________________________________________________________ 

Materiile prime sunt aprovizionate de la furnizori evaluaţi şi selectaţi, sunt descrise din punct 

de vedere calitativ în specificaţii tehnice proprii şi sunt aprovizionate ambalate astfel încât este 

evitată orice contaminare directă a acestora.  

Unul dintre criteriile de selectare a furnizorilor este acela de a avea în curs de implemntare sau 

certificare un sistem de management al calităţii şi siguranţei alimentare. 

 1.2.2. Producţie 

Materiile prime utilizate sunt 

produse în unităţi specializate cu tradiţie 

în domeniu care deţin autorizaţii 

sanitare. 



 

 

Fundaţia Open Fields 
19, Mihai Românul St. 
400495 Cluj Napoca, Romania 
Tel.: +40-264-403680, Fax: +40-264-403682 
E-mail: office@openfields.ro, www.openfields.ro 

Metodele şi tehnicile de producţie sunt igienice, astfel încât nu constituie un risc potenţial 

pentru sănătate şi nu produc o contaminare a produselor. 

Materialele de ambalare şi recipientele in care sunt aprovizionate sunt fabricate şi întreţinute 

astfel încât să nu prezinte nici un fel de risc pentru sănătate. Ambalajele sunt in mare parte de unica 

folosinta si au avize sanitare. 

Materiile prime constatate improprii sunt izolate în timpul depozitarii sau producţiei şi sunt 

evacuate în condiţii şi în locuri astfel încât să se evite orice contaminare a altor produse. 

Sunt luate măsuri potrivite care să împiedice contaminarea materiilor prime de către dăunători, 

contaminarea cu substanţe chimice, fizice, microbiologice sau alte substanţe neadmise în prezenţa 

materiilor prime, sau orice măsuri pentru a evita orice fel de deteriorări. 

Materiile prime sunt depozitate în condiţii în care să fie protejate împotriva contaminării sau 

deteriorărilor. 

 1.2.3. Procese de producţie 

 Specifice fiecarei materie prima in parte. 

Procesele de producţie sunt coordonate astfe incât produsele să nu poată fi contaminate. 

Sunt asigurate toate condiţiile pentru împiedicarea deteriorării produselor,  protejarea lor împotriva 

contaminării şi reducerea la minim a pierderilor. Sunt folosite orice alte metode dacă natura 

produsului sau distanţele unde este transportat impun acest lucru. 

Procesele de producţie de desfăşoară în condiţii de curăţenie a spaţiilor şi echipamentelor 

necesare stabilite prin programele de igienizare. Personalul care deserveşte unităţile este instruit şi 

respectă normele de igienă stabilite.  

 1.2.4. Manipularea, depozitarea şi transportul  

Materiile prime sunt transportate in mare parte de catre furnizori cu mijloace de transport 

avizate sanitar deservite de personal a carui stare de sanatate este evaluate periodic. 

Pe parcursul manipulării, depozitării şi transportului sunt luate toate măsurile necesare 

pentru ca produsele să fie protejate împotriva contaminării fizice, chimice sau microbiologice.    

Personalul utilizeaza echipament de protectie adecvat. 

Substanţele dezinfectante se transportă în condiţii de asigurare a protecţiei mediului şi 

persoanelor care intră în contact cu acestea, aceleaşi condiţii fiind respectate şi în cazul depozitării 

la furnizor sau la beneficiar. 

 1.3. Proiectarea spaţiului şi instalaţiilor pentru utilităţi 

 1.3.1. In activitatea de producţie produselor din carne se utilizează tehnologii traditionale 

în funcţie de acestea proiectându-se construcţiile, dotându-se spaţiile cu utilaje şi racordarea la 

utilităţi (apă, canalizare, agent termic şi ventilaţie) astfel ca acest proces pe întreaga perioadă de 

desfăşurare  sa se asigure un grad de contaminare minimal astfel: 

Poziţionarea echipamentelor permite curăţarea, păstrarea curăţeniei şi dezinfecţia,  

micşorează la minim contaminarea pe 

calea aerului, funcţionarea conform 

scopului pentru care a fost realizat şi 

facilitează monitorizarea condiţiilor de 
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igienă.   

Suprafeţele şi materialele, în primul rând cele care vin în contact cu produsele, sunt realizate 

din materiale netoxice, adecvate scopului, durabile, care să permită curăţarea uşoară şi menţinerea 

condiţiilor de igienă; 

Echipamentele au fost poziţionate în fluxul tehnologic asigurând circulaţia semifabricatului 

de la un utilaj la celălalt fără incrucisari intre materiile prime si produsele finite 

Echipamentele în funcţie de utilităţi au suprafeţe netede şi sunt confecţionate numai din 

materiale necorozive. 

 Există o protecţie efectivă împotriva pătrunderii dăunătorilor .Prin natura amplasării 

construcţia nu permite atacuri de dăunători datorită caracterului riguros închis al activităţii cât şi 

măsurilor specifice de protecţie luate în exteriorul spaţiilor de lucru, şi anume : dezinsecţii prin 

stropiri ale pereţilor exteriori folosind substanţe cu remanenţă mare, şi efectuarea de deratizări 

repetate la care se adauga amplasarea de custi pentru captarea rozatoarelor. 

1.3.2. Amplasamentul construcţiei aferente activităţii a avut la bază ideea izolării complete 

a activităţii de alte activităţi din vecinatatea  societăţii. Unitatea este amplasată departe de: terenuri 

poluate sau terenuri situate în vecinătatea unor intreprinderi poluante care pot contamina produsele; 

terenuri care nu sunt protejate suficient împotriva inundaţiilor; terenuri predispuse la infestare; 

terenuri pe care sunt depozitate deşeuri nocive. 

1.3.3. Căile de acces sunt asfaltate si intretinute periodic. Căile de acces şi suprafeţele care 

deservesc unitatea de producţie, care sunt în perimetrul sau în imediata vecinătate, sunt pavate 

pentru a fi carosabile. De asemenea este asigurat un sistem de drenaj propriu şi pot fi curăţate uşor. 

1.3.4. Clădirea şi instalaţiile - detalii in Plan amplasament. 

Clădirea şi instalaţiile sunt proiectate şi construite în conformitate cu normele legale şi de 

reglementare în vigoare  şi menţinute permanent în stare buna. Este prevăzut spaţiu de lucru 

suficient care să permită derularea în condiţii de protecţie împotriva contaminării a tuturor 

operaţiilor. 

Clădirile şi instalaţiile sunt concepute într-o manieră care să împiedice pătrunderea  

dăunătorilor (rozătoare, insecte, păsări etc.) sau a altor agenţi exteriori contaminanţi – fum, praf, etc. 

Operaţiunile care pot produce o contaminare prin încrucişarea pe traseu între materia primă şi  

produsul finit sunt separate prin amplasări diferite de unitate. Proiectarea interiorului spaţiului ţine 

cont de bunele practici de igienă şi asigură protecţia împotriva contaminării înainte, în timpul şi după 

procesare. 

Clădirile şi instalaţiile permit o igienizare prin operaţii adecvate care se derulează în mod 

regulat, începând de la recepţia materiilor prime pînă la obţinerea produsului finit. Este evitată 

folosirea de materiale care nu pot fi curăţate şi dezinfectate în mod adecvat. 

 

În zonele unde sunt manipulate produse: 

 Pardoselile sunt construite din 
materiale etanşe, 
nonabsorbante, lavabile, 
antiderapante şi netoxice; există 
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drenaje (scurgeri), sunt uşor de curăţat şi dezinfectat, au înclinaţia care să permită lichidelor  
să se scurgă în orificii dotate cu sifon. 

 Pereţii sunt din materiale etanşe, nonabsorbante, lavabile şi netoxice. Până la înălţimea pe 
care operaţiunile o impun, suprafaţa este  netedă, fără spărturi, crăpături, uşor de curăţat şi 
dezinfectat. Unghiurile formate de pereţi, pereţi şi pardoseală, pereţi şi plafon permit 
curăţenia cu usurinţă. 

 Tavanele sunt proiectate, construite şi finisate astfel încât să împiedice acumularea 
murdăriei şi să reducă la minim condensarea vaporilor, apariţia umidităţii şi a igrasiei, să 
poată fi curăţate uşor. 

 Ferestrele şi alte aerisiri sunt construite astfel încât să nu se acumuleze murdăria, iar cele 
care se deschid în exterior sunt prevăzute cu site de protectie  

 Uşile au suprafaţa netedă, nonabsorbantă şi sunt uşor de curăţat şi dezinfectat. 

 În zonele de manipulare a produselor, toate elementele de construcţie şi accesoriile situate 
la înălţime sunt realizate în aşa fel încât să se evite orice contact direct sau indirect al 
produselor cu apa din condens, praf etc. şi să nu îngreuneze operaţiile de curăţire. Acestea 
trebuie să nu permită acumularea de mizerie, formarea de condens, apariţia umidităţii sau a 
igrasiei. 

 

Grupurile sanitare şi vestiarele sunt separate de zonele de manipulare a produselor, sunt 

concepute în aşa fel încât să asigure accesul personalului în condiţii de igienă. Aceste locuri sunt 

bine iluminate, ventilate, încălzite, nu au deschidere directă spre zonele de procesare, sunt dotate 

cu  apă caldă şi rece şi cu produse adecvate pentru spălat mâinile şi dispozitive de uscare a 

mâinilor. Toate acestea se găsesc în imediata vecinătate a toaletelor şi amplasate astfel încât 

folosirea lor să fie înaintea revenirii în zona procesului de fabricaţie. Instalaţiile sunt dotate cu 

conducte de evacuare racordate la canalizare şi dotate cu sifoane. 

În toate cazurile unde operaţiunile impun, există instalaţii adecvate care să permită personalului 

să îşi spele şi usuce mâinile, la nevoie să le şi dezinfecteze, apă caldă şi rece şi produse pentru 

spalatul mâinilor. Sunt prevazute instalaţii adecvate pentru curăţarea şi dezinfectarea ustensilelor 

(instrumentelor) şi materialului de lucru. Aceste instalaţii sunt construite din material rezistent la 

coroziune şi uşor de curăţat şi au o alimentare suficientă cu apa caldă şi rece. 

Este asigurată o iluminare naturală şi artificiala adecvată în toată unitatea de producţie. Becurile 

şi aparatele de iluminat suspendate deasupra produselor împiedică orice contaminare, în caz de 

rupere sau spargere. 

Este prevăzută o aerisire (sistem de ventilare) pentru eliminarea excesului de caldură, 

condensarea vaporilor, adunarea prafului şi înlocuirea aerului viciat. Curentul de aer nu este 

direcţionat dintr-o zona contaminată într-o zonă curată. Orificiile de aerisire sunt dotate cu ecrane 

de protecţie sau alte dispozitive de protecţie dintr-un material rezistent la coroziune. Aceste ecrane 

sunt mobile pentru a putea fi curăţate. 

 

Recipientele pentru depozitarea 

deşeurilor şi a altor materiale 

necomestibile sunt clar identificate şi 
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sunt concepute astfel încât să împiedice accesul dăunătorilor la deşeuri sau alte materiale 

necomestibile, pentru a se evita contaminarea produselor, a apei potabile, a oricărui material folosit, 

a căilor de acces amenajate în aceste locuri. 

 

Obiectele şi ustensilele folosite în zonele de manipulare a produselor şi care pot intra în contact 

cu acestea, sunt fabricate din materiale care nu prezintă nici un risc de transmitere de  substanţe 

nocive etc, sunt nonabsorbante, rezistente la coroziune, suportă operaţii repetate de curăţare şi 

dezinfectare, suprafeţele sunt netede şi fără crăpături. Este evitată folosirea materialelor dificil de 

curăţat şi dezinfectat şi a oricăror materiale care se pot coroda prin contact. 

Toate instalaţiile, echipamentele, ustensilele sunt concepute şi construite astfel încât este 

evitată lipsa de igienă şi se permită o curăţenie şi o dezinfecţie uşoară şi completă. Echipamentul fix 

este instalat în aşa fel încât să fie uşor accesibil şi să poată fi igienizat complet. 

Toate obiectele şi ustensilele (instrumentele) care se folosesc pentru materiile necomestibile 

sau deşeuri sunt identificabile şi nu sunt folosite pentru produsele comestibile. 

Spaţiile de depozitare pentru materii prime, produse, materiale pentru igienizare şi pentru alte 

tipuri de produse nealimentare sunt menţinute separat şi sunt proiectate şi realizate astfel încât să 

permită igienizarea lor, prevenirea contaminării sau a deteriorării produselor.    

Detalii: 

- pardoselile: din material rezistent, neted şi uşor lavabil ; 

- pereţii: din beton placaţi cu faianţă  pana la inaltimea la care operatiile o impun, restul fiind 

vopsit cu vopsea lavabila ; 

- tavanele: din beton acoperit cu gled de ipsos şi 2 straturi de vopsea lavabilă; 

- ferestrele sunt termopan. Ventilaţia este activă alcatuita din guri de ventilare cu sita si 

ventilator. 

- uşile din material usor lavabil si acolo unde este cazul batante (iesiri din grupurile sanitare) 

- vestiar tip filtru dotat cu grupuri sanitare (toalete şi duşuri în spaţii diferite)  

- baterii actionate cu geniunchiul 

- iluminarea naturală şi artificială (becuri neon protejate cu material din plastic incasabil). 

Intensitatea luminii la locurile de muncă 350 lucsi. 

 Ustensile sunt din inox 

Echipamente si utilaje aflate in dotare: 

_______________________________________________________________________________ 

 1.4. Prescripţii de igienă 

 1.4.1. Clădirile, echipamentul şi toate instalaţiile inclusiv canalizările sunt menţinute pe 

întreaga perioadă de desfăşurare a procesului tehnologic în stare perfectă de curăţenie . 

 Igiena acestora se menţine prin spălări şi dezinfecţii, operaţiuni conform instrucţiunilor 

tehnologice. 

 1.4.2. Programul de curăţenie 

şi dezinfecţie 

În scopul de a evita 



 

 

Fundaţia Open Fields 
19, Mihai Românul St. 
400495 Cluj Napoca, Romania 
Tel.: +40-264-403680, Fax: +40-264-403682 
E-mail: office@openfields.ro, www.openfields.ro 

contaminarea produselor sunt curăţate ori de câte ori este necesar toate obiectele şi ustensilele. 

Când circumstanţele o impun, acestea sunt şi dezinfectate. Sunt luate toate precauţiile necesare 

pentru a împiedica în timpul curăţirii sau dezinfectării încăperilor, obiectelor şi ustensilelor, 

contaminarea produselor cu detergent sau alte soluţii de dezinfecţie pure sau diluate. Toate 

reziduurile acestor substanţe, pe o suprafaţă care poate intra în contact cu produsele  trebuie 

eliminate prin clătire puternică cu apă potabilă, înainte ca suprafaţa sau orice alte obiecte să fie 

reutilizate în prepararea produselor. 

La sfârşitul fiecărei zile de lucru sau în orice alt moment dacă circumstanţele o cer, toate 

suprafeţele, inclusiv canalele de evacuare, structurile auxiliare şi pereţii zonelor de manipulare a 

produselor sunt foarte bine curăţate. Vestiarele, grupurile sanitare, toaletele sunt menţinute în 

permanentă stare de curăţenie, la fel ca şi căile de acces şi curţile interioare situate în vecinătatea 

imediată cu clădirea unităţii pe care o deservesc. 

Operatiile specifice de igienizare, dezinfectie se realizeaza conform Programului de 

igienizare/D/D/D si instructiunilor specifice.  

 1.4.3. Programul de control al igienei se  efectuează cu mijloace senzoriale prin inspecţii 

şi control de sondaj şi periodic cu teste de sanitatie si alcalinitate conform Programului de 

igienizare/D/D/D 

 In condiţiile constatării la inspecţia zilnică a unor nereguli se interzice activitatea parţială sau 

totală în funcţie de gravitatea neregulilor constate. 

 Rezultatele controalelor se inregistreaza in Registrele de igienizare si dezinfectie. 

 Prin mijloace de laborator controlul se efectuează prin prelevări de probe de sanitaţie care 

se analizează la laboratorul autorizat al DSP în baza contractului încheiat cu acesta. Rezultatul 

analizelor se trece în Registrele de igienizare si dezinfectie 

1.4.4. Manipularea şi depozitarea deşeurilor este făcută astfel încât să nu fie contaminate 

produsele. Prin recipientele/containerele/sacii destinate depozitării deşeurilor este împiedicat orice 

accces al dăunătorilor la ele. Deşeurile sunt ridicate din zonele de prelucrare a produselor şi din alte 

zone de lucru ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe zi. Imediat după evacuarea 

deşeurilor, tomberoanele (containere) utilizate pentru depozitarea lor cât şi orice alte obiecte 

(instrumente) care au intrat în contact cu ele, sunt curăţate şi dezinfectate. Este curăţată bine şi 

dezinfectată şi zona de depozitare a deşeurilor. 

Deşeurile rezultate sunt în cantităţi foarte mici , se colecteaza intern in cosuri acoperite cu 

pedala care se transvaseaza postoperational in pubele proprii care sunt colectate periodic de SC 

_____________ Pubele se igienizeaza in spatiu propriu amenajat.  

1.4.5. În incinta unităţii nu va fi permisă prezenţa animalelor ce pot putând prezenta riscuri 

pentru sănătate.. 

1.4.6. Este aplicat un program împotriva dăunătorilor ce are în vedere zonele de aplicare, 

operaţiile necesare, substanţele utilizate, 

concentraţia, frecvenţa de comun acord 

cu firma specializta contractata Totodată 

se tine o evidenta  cu localizarea 
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dipozitivelor pentru eliminarea dăunătorilor in Graficul de urmarire custi. Locurile  unde dăunătorii 

pot avea acces (scurgeri, geamuri, guri de ventilaţie etc.) sunt realizate astfel încât să fie prevenită 

pătrunderea acestora. Spaţiile de depozitare sunt menţinute în stare de curăţenie, iar produsele 

sunt depozitate deasupra pardoselii şi departe de pereţi. Spaţiile de producţie, de depozitare şi 

împrejurimile lor fac obiectul unei monitorizări zilnice a prezenţei dăunătorilor (sau alte animale care 

pot contamina într-un fel sau altul). În cazul în care se întâmplă ca dăunătorii să pătrundă în 

interiorul unităţii, sunt luate urgent măsurile necesare pentru eliminarea lor prin metode care nu 

afectează siguranţa şi acceptabilitatea produselor.  

Pentru protecţia contra rozătorilor s-a incheiat contract cu o firmă autorizată care efectuează 

operaţiuni de deratizare conform contractului sau de câte ori este nevoie. 

 Toate activităţile de combatere a rozătoarelor se consemnează în Registrul Deratizare 

1.4.7. Substanţele care reprezintă un risc pentru sănătate poartă etichete care avertizează 

asupra toxicităţii şi indică modul de folosire a acestora., sunt depozitate în încăperi sau dulapuri  

rezervate exclusiv pentru aceste produse. Manipularea, distribuirea lor se face de către personal 

autorizat, bine instruit şi se vor lua toate precauţiile pentru a se evita contaminarea produselor. Nici 

o substanţă susceptibilă de a contamina produsele nu este folosită sau depozitată în zonele de 

prelucrare (manipulare, producţie) a produselor, excepţie fac cele pentru igienizare sau atunci când 

o fază a prelucrării o impune. 

Substanţele care reprezintă risc pentru sănătate sunt substanţele dezinfectante: HEXIDET, 

hipoclorit, Cloramină, care se manipulează numai de personal instruit şi dotat cu echipament de 

protecţie.  

1.4.8. Obiectele de uz personal sunt păstrate în vestiar, încăpere destinată hainelor de 

stradă. 

 Echipamentul de protecţie este păstrat în încăpere destinată acestui scop din vestiarul filtru 

şi se spala de catre angajati ori de cate ori este nevoie. Starea acestuia se evalueaza inainte de 

inceperea lucrului  de catre Seful de sectie si se inregistreaza in Fisa de evaluare a starii de 

sanatate a peronalului.  

1.4.9. Intreg proces de curăţenie, dezinfecţie şi igienizare este monitorizat permanent de 

sefii de sectii si RC. 

 1.5. Igiena personalului 

1.5.1. Conducerea firmei organizează cu persoanele care au sarcini de serviciu în 

prelucrarea şi manipularea produselor, instruiri periodice privind practicile (normele) de igienă în 

producţia alimentelor precum şi de igienă personală, astfel încât angajaţii să cunoască care sunt 

precauţiile (măsurile) ce trebuie luate pentru evitarea contaminării produselor. Aceste instruiri sunt 

programate in Programul anual de instruire si cuprind prevederile conţinute în documentatia SIM 

precum şi cerinţele legale şi de reglementare. După caz, personalul de conducere a activităţii de 

producţie şi de execuţie participă la 

instruirile dispuse de autorităţile 

competente.  

Personalul este instruit periodic 
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privind protecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor. 

1.5.2. Examenele medicale sunt efectuate periodic corespunzător prevederilor legale de 

catre C.I.M. Medicina Muncii – Dr ______________. Dacă autoritatea competentă consideră 

necesar după avizul medical, ca urmare a unei epidemii, în funcţie de produsele care se prepară 

sau în funcţie de antecedentele medicale ale angajatului, aceste examene medicale vor fi repetate. 

De asemenea este efectuat examen medical de câte ori este necesar din motive clinice sau 

epidemiologice. 

1.5.3. Nici o persoană bănuită că suferă de o boală care poate fi transmisă prin produse, că 

este purtătoarea germenilor (microbilor) unei astfel de boli sau că suferă de răni infectate, de plăgi, 

de infecţii ale pielii sau diaree, nu este autorizată să lucreze în nici o zonă (sector) unde se 

prelucrează produse sau pe orice alt post unde există posibilitatea de contaminare directă sau 

indirectă a produselor cu organisme patogene. Orice persoană aflată în una din situaţiile amintite  

trebuie să  anunţe imediat conducerea. 

Pe baza rezultatelor personalul care nu corespunde normelor sanitare nu este admis la lucru pe 

perioada indicata. 

 1.5.4. Orice angajat care prezintă o tăietură sau o rană nu mai atinge produsele sau 

suprafeţele care intră în contact cu produsele până când rana nu este protejată de un pansament 

impermeabil, bine fixat şi de o culoare vizibilă. Pentru accidente uşoare (răniri, tăieturi) sectorul este 

dotat cu truse de prim ajutor şi personal instruit din rândul personalului angajat. 

 Lucrătorul nu mai efectuează activităţi tehnologice până când rana  nu este bandajată. 

1.5.5. În timpul serviciului, orice lucrător din sectoarele de prelucrare, depozitare sau 

manipulare a produselor îşi spală mâinile des şi riguros, cu produse specifice de curăţare a mâinilor, 

cu apă caldă curentă şi potabilă. Mâinile sunt spălate întotdeauna cu săpun şi apă caldă şi rece 

înaintea începerii lucrului, după folosirea toaletelor, după atingerea unor materiale infestate 

(contaminate) neigienizate sau neigienizabile sau deşeuri şi ori de câte ori este necesar. Atunci 

când au manipulat materiale suspecte de a transmite boli, angajaţii îşi spălă şi dezinfectează 

mâinile imediat.  

Spălarea mâinilor se face de câte ori este nevoie în spălătoare tip chiuvetă dotate cu mijloace de 

pornire-oprire a apei care nu necesită folosirea mâinii. 

 Se foloseste sapun lichid cu dezinfectant si dezinfectant _____________. 

1.5.6. Toate persoanele implicate în realizarea produselor poartă în permanenţă haine de 

protecţie care pot fi spălate sau sunt de unică folosinţă - inclusiv elemente de protecţie pentru cap - 

şi respectă condiţiile de igienă şi curăţenie impuse de natura lucrului unde sunt folosite. Halatele, 

şorţurile sau alte haine de protecţie nu sunt spălate la locul de preparare. În timpul lucrului, sunt 

îndepărtate de pe mâini orice articole de podoabă, inclusiv bijuterii. 

 1.5.7. Intreg personalul operativ este instruit şi este pregătit să nu servească masa să 

fumeze, să mănânce seminţe sau să 

efectueze orice practică neigienică în 

spaţiul de lucru. 

 1.5.8. La începutul activităţii seful 
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de schimb consemnează în Fisa de evaluare a starii de sanatate a peronalului starea de sănătate a 

personalului. 

 1.5.9. Este interz accesul persoanelor străine în spaţiile de lucru. 

Persoanele care sunt autorizate să viziteze aceste spaţii poartă echipament de protecţie şi sunt 

însoţiţi în permanenţă  pentru a evita riscul unei contaminări a produsului conform procedurii 

specifice pentru vizitatori si declara starea de sanatate pe proprie raspundere. 

 1.6. Condiţii de igienă privind procesul tehnologic 

 1.6.1. Materii prime 

 Materiile prime sau ingredientele sunt recepţionate şi verificate înainte de a fi introduse pe 

fluxul tehnologic, numai produsele corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi igienic pot fi 

folosite în fabricaţie. 

Materiile prime şi ingredientele depozitate sunt păstrate astfel încât să nu se deterioreze, să fie 

protejate împotriva contaminării şi să fie reduse la minim pierderile şi degradările.  

 După recepţia materiilor prime ca şi celelalte materiale respectiv folie, cutii de carton  se 

depozitează astfel încât să nu se deterioreze şi să fie protejate împotriva contaminării cu agenţii 

chimici sau microbiologici. Materiile prime ce necesita temperaturi scazute de depozitare sunt 

păstrate în spaţii frigorifice ale căror temperaturi de refrigerare sunt riguros controlate si inregistrate 

in termograme. 

In depozite se monitorizeaza temperature si umiditatea de 2 ori  pe zi si se inregistreaza in 

termograme. 

Materiile prime sunt depozitate separat de materialele de ambalare. 

 Se respectă regula rotatiei stocurilor în funcţie de termenul de valabilitate, respectând 

principiul „primul sosit, primul ieşit”. 

 1.6.2. Prevenirea contaminării încrucişate 

 Prin compartimentarea spatiilor (detaliat in Schite de amplasament) spatiilor si amplasarea 

utilajelor se previne contaminarea incrucisata. Sunt luate măsuri pentru a împiedica contaminarea 

produselor prin contact direct sau indirect cu materiile prime/semifabricatelor în curs de 

transformare sau a materialelor. Persoanele care manipulează materii prime sau produse 

semifabricate ce ar putea contamina produsele finite, nu trebuie să le atingă pe acestea din urmă 

înainte de a fi schimbat hainele de protecţie folosite în timpul manipulării materiilor prime sau 

semifabricatelor cu alte haine de protecţie curate. Dacă există cea mai mică posibilitate de 

contaminare, personalul trebuie să îşi spele şi dezinfecteze mâinile între diferitele operaţii. Accesul 

din zonele contaminate în zonele de prelucrare sau de pozitare a produselor se face restrictiv şi 

controlat, după caz acesta se poate face printr-o zonă de curăţare. Toate obiectele, ambalajele, 

suprafeţele, ustensilele care au fost în contact cu materiile prime sau materialele contaminate 

trebuie curăţate, spălate şi dezinfectate înainte de a intra în contact cu produsele finite. 

 1.6.3. Folosirea apei 

 Societatea este racordata la 

reţeaua de apă potabilă a oraşului si se 

asigura in sectiile de productie atat apa 
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calda cat si apa rece. 

 Datorita tehnologiei aplicate care  permite încorporarea de apă în produs, apa este supusa 

verificarilor calitative in conformitate cu prevederile legale, executandu-se analize de laborator 

specifice trimestrial la DSP. Se transmite de la furnizor buletin de analiza al apei trimestrial. 

 1.6.4. Prelucrarea 

 Procesul tehnologic este permanent monitorizat de persoane competente . 

 Controlul eventualelor pericole se efectuează prin identificarea riscurilor în fiecare etapă, 

implementarea măsurilor de control necesare şi monitorizarea continuă în vederea asigurării 

eficienţei sistemului. 

 1.6.5. Ambalarea 

 Materialele folosite pentru ambalare sunt corespunzătoare din punct de vedere sanitar, nu 

sunt toxice, nu permit migrarea constituenţilor în produs în condiţii normale de utilizare, previn 

deteriorarea produselor şi permit etichetarea . Nu sunt folosite ambalajele refolosibile . 

 1.6.6. Depozitarea 

 Produsele sunt păstrate în condiţii care să împiedice contaminarea cu microorganisme sau 

proliferarea lor, sunt protejate împotriva deteriorării şi degradării recipienţilor folosiţi la ambalare. În 

cursul depozitării sunt efectuate controale periodice ale condiţiilor de păstrare, pentru a furniza 

consumatorilor numai produse de calitate şi sigure. Produsele sunt livrate în ordinea fabricarii 

loturilor şi a datei de fabricaţie respectand regula FEFO. 

Produsele sunt depozitate separat de materiile prime , conform specificatiilor tehnice. 

 1.6.7. Transport 

Mijloacele de transport sunt autorizate sanitar si se verifică înainte de încărcare sub aspectul 

asigurării pe timpul transportului a igienei, integrităţii ambalajelor, protecţiei împotriva intemperiilor 

sau atacului dăunătorilor. 

Mijloacele de transport sunt igienizate periodic in conformitate cu Programul de igienizare, 

dezinfectie, deratizare, dezinsectie cu firma externa specializata. Se pastreaza dovezi ale efectuarii 

igienizarii. 

Personalul care deserveste mijloacele de transport efectueaza controalele periodice in 

aceeasi maniera ca si personalul productiv, este instruit in permanenta si poarta echipament de 

protectie adecvat. 

 

DATA:  

Intocmit,                                                                                                            Aprobat: 

tehnolog:     

 

 

 


