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IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 

Într-o unitate de alimentaţie publică oamenii intră în diferite relaţii de cooperare, subordonare 

formând diferite grupuri. Grupurile, la rândul lor intră în relaţii de acelaşi tip unele cu altele. 

Legislaţia privind igiena şi securitatea muncii cuprinde: 

- respectarea normelor privind igiena şi securitatea muncii; 

- activităţi ce au ca scop prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. Protecţia 

muncii este reglementată de o serie de acte normative cum sunt: 

 

Legea nr. 319 / 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 

HG 1425/ 2006- Norme metodologice de aplicarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 319/ 2006 

Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

Codul muncii – Legea 53 / 2003 

ORDIN nr. 55 din 29 ianuarie 1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii 

pentru turism, alimentaţie publică şi transport de persoane cu instalaţii pe cablu. 

Standarde de protecţia muncii. 

Echipamentul individual de protecţie se acordă conform prevederilor Normativelor-cadru 

aprobată prin Ordinul MMPS nr. 225/27.07.1995. 

În activitatea curentă este interzisă folosirea unor utilaje pentru care nu există norme sau 

instrucţiuni de protecţia muncii. 

În încăperile în care există instalaţie prin a căror manevrare sau atingere se pot produce 

accidente se fixează tăbliţe cu inscripţia: ”INTRAREA INTERZISĂ PERSOANELOR 

STRĂINE”. 

Angajaţii cu atribuţii de întreţinere a utilajelor sunt obligaţi să le verifice starea de funcţionare 

înainte de începerea lucrului. 

Se recomandă iluminatul natural sau electric corespunzător şi curăţarea corpurilor de iluminat. 

Este interzisă intrarea în încăperile cu pericol de incendiu şi explozii cu ţigara aprinsă. De 

asemenea, este interzisă păstrarea vaselor, a recipientelor cu ulei, acizi, în interiorul secţiilor de 



   

 
 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Titlu proiect: „Șanse sporite la angajare prin calificare” 
Contract nr. POCU/298/3/14/121167 

 

                                                                                              

 

producţie. 

Personalul administrativ efectuează verificarea prizelor electrice, a sistemului de condiţionare 

a aerului, a funcţionării ascensoarelor, a stării ferestrelor şi geamurilor, a stării mobilierului, a 

instalaţiilor sanitare. 

Remedierea defecţiunilor se face numai de personalul calificat. Substanţele folosite la 

curăţarea şi dezinfectarea obiectelor sanitare, a obiectelor de inventor, se vor utiliza conform 

reglementărilor organelor sanitare şi instrucţiunilor precizate de furnizor. 

Normele generale de protecţie a muncii stabilesc măsurile minimale ce trebuie cunoscute şi 

respectate atât de angajaţi cât şi de angajatori privind următoarele: 

 angajaţii vor purta echipament de protecţie specific activităţilor desfăşurate: halat, 

încălţăminte de protecţie; 

 normele sunt cunoscute înainte de începerea activităţii; 

 instructajul de protecţia muncii se realizează înainte de începerea activităţii; 

 respectarea principiilor ergonomice specific fiecărui loc de muncă; 

 utilajele să fie dotate cu dispozitive de protecţie şi să fie legate la pământ; 

 folosirea utilajelor se face numai de către persoanele abilitate în acest sens; 

 cablurile de alimentare nu vor traversa căile de acces; 

 deconectarea automată a dispozitivelor electrice în cazul apariţiei unei tensiuni periculoase; 

 existenţa carnetului de securitate vizat la zi. 

Riscurile privind igiena şi securitatea muncii sunt legate de nerespectarea igienei personale, 

atât de lucrător cât şi de consumator. Riscul lucrătorului se referă la îmbolnăvirea acestuia, 

afectarea aspectului său fizic, starea de disconfort fizic, psiho-social şi profesional-material. 

Riscurile consumatorului se referă laîmbolnăvirea acestuia prin transmiterea de 

microorganisme sau prin intoxicare cu substanţe chimice folosite necorespunzător in unitatea 

de alimentatie. 

 

ORGANIZAREA  LOCULUI DE MUNCA 

 

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca 

Art. 8. - La locurile de munca in care se desfasoara activitati comerciale vor fi repartizate numai 
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persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru, au calificarea si 

autorizarea necesara si au fost instruite din punctul de vedere al protectiei muncii. 

Art. 9. - (1) La efectuarea activitatilor comerciale vor fi repartizati numai lucratori care au 

corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii. 

(2) In functie de specificul activitatii comerciale, se interzice lucrul in cadrul acestei activitati al 

persoanelor care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care constituie 

contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de protectie. 

(3) Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit prevederilor Ministerului 

Sanatatii. 

(4) La repartizarea in munca a tinerilor, a femeilor precum si a persoanelor cu diverse infirmitati vor 

fi respectate reglementarile in vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal. 

(5) Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de munca care impun pozitii vicioase de lucru 

(pozitie ghemuita, in genunchi, ortostatism permanent etc.), vibratii sau temperaturi extreme 

(caldura excesiva, frig). 

(6) Daca sarcina survine in perioada desfasurarii unei activitati cu nivel ridicat de risc (pierderea 

sarcinii), conducerea persoanei juridice sau fizice va lua masuri in vederea asigurarii unui loc de 

munca corespunzator. 

2.2. Instruirea personalului 

Art. 10. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul protectiei 

muncii se vor realiza conform Normelor generale de protectie a muncii. 

Art. 11. - Persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau in 

colaborare cu institutii specializate, instructiuni proprii de protectie a muncii, in functie de 

specificul activitatii comerciale desfasurate, instructiuni ce vor fi supervizate de specialisti in 

domeniu. Aceste instructiuni vor fi afisate la loc vizibil. 

Art. 12. - In cadrul procesului de instruire in domeniul protectiei muncii a salariatilor care 

desfasoara activitati comerciale, se vor transmite toate informatiile necesare, referitoare la: 

- riscurile la care sunt expusi; 

- partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul activitatii; 

- dispozitivele de protectie existente; 

- mijloacele de protectie si autoprotectie; 

- modul de interventie in caz de avarii sau accidente; 

- sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare; 

- semnificatia marcajelor diferitelor incarcaturi, colete etc., conform standardelor. 

Art. 13. - Masurile de prim ajutor se vor stabili, in functie de specificul activitatii comerciale 

desfasurate, cu avizul medicului de medicina a muncii sau cu competenta de medicina a muncii, 

prin instructiuni proprii. 
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2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie 

Art. 14. - Dotarea cu echipamentul individual de protectie si alegerea sortimentelor in functie de 

riscurile specifice fiecarui tip de activitate sau operatie comerciala, se vor face conform 

Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin 

Ordinul nr. 225 din 21 Iulie 1995 al ministrului muncii si protectiei sociale. 

Art. 15. - In zonele cu pericol potential de aparitie a electricitatii statice in mediul de munca, 

imbracamintea si incaltamintea vor fi antistatice; se interzice utilizarea imbracamintei sintetice, 

generatoare de sarcini electrice sau a incaltamintei cu accesorii metalice. De asemenea, salariatii vor 

fi dotati cu echipament individual de protectie fara buzunare, mansete sau cute in care s-ar putea 

acumula pulberi generatoare de incendii sau explozii. 

Art. 16. - Pe langa echipamentul individual de protectie corespunzator, salariatii care desfasoara 

activitati de comercializare a substantelor chimice caustice, acide, petroliere etc. vor fi dotati, dupa 

caz, cu unguente de protectie si solutii de neutralizare a nocivitatilor 

Art. 17. - Personalului salariat care lucreaza in medii cu temperaturi ridicate, i se va administra, 

dupa caz, alimentatia necesara, in conformitate cu criteriile de acordare a alimentatiei de protectie 

mentionate in Tabelul 2 din Normele generale de protectie a muncii. 

Art. 18. - Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzatoare, salariatii care manipuleaza si 

comercializeaza diverse materii si materiale nocive, inainte de servirea mesei isi vor spala mainile si 

fata. 

Art. 19. - (1) La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus in vestiare 

special amenajate. 

(2) Persoanele juridice sau fizice vor lua masuri, dupa caz, de curatare, denocivizare, reparare si 

intretinere a echipamentului individual de protectie. 

Art. 20. - Echipamentul individual de protectie va asigura protectia impotriva tuturor riscurilor 

existente la locul de munca. 

2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor 

Art. 21. - Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de 

orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente. Caile de 

acces vor fi nivelate podite sau pavate, si amenajate in vederea scurgerii apei. Iarna, caile de acces 

vor fi curatate de zapada si presarate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumegus etc.). 

Art. 22. - Pentru autovehicule vor fi prevazute drumuri sau spatii de intoarcere cu o raza de curbura 

care sa permita manevre nepericuloase. Atunci cand nu exista spatii de intoarcere, manevrele se vor 

face prin pilotaj. Pe caile de circulatie ale autovehiculelor, vor fi amplasate, la loc vizibil, placute cu 

semnele de circulatie. 

Art. 23. - Acolo unde este cazul (diferente de nivel) se vor amenaja rampe de incarcare - descarcare, 

la cote de nivel corespunzatoare platformei mijloacelor de transport si prevazute cu dispozitive de 



   

 
 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Titlu proiect: „Șanse sporite la angajare prin calificare” 
Contract nr. POCU/298/3/14/121167 

 

                                                                                              

 

egalizare sau podete de trecere cu inaltime variabila. 

Art. 24. - Diversele marfuri vor fi depozitate in spatii distincte, special amenajate, in functie de 

natura marfii. 

Art. 25. - In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzator (natural, artificial sau mixt) 

conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. 

Art. 26. - Se va prevedea un iluminat (grup electrogen, baterie de acumulatori etc.) cu alimentare 

dubla de la surse diferite de sursa iluminatului general de lucru. Tipul de constructie al corpurilor de 

iluminat se va alege in functie de caracteristicile mediului in care acestea vor fi utilizate (umiditate 

mare, pericol de explozie, de incendiu etc.). 

Art. 27. - Pe timp de noapte se va asigura un iluminat corespunzator al cailor de acces din spatiile 

de lucru: rampe de incarcare-descarcare a marfurilor, depozite etc. 

Art. 28. - In cazul in care, in spatiile de lucru, temperatura aerului depaseste valoarea de 25 ?C, se 

va asigura o viteza de miscare a aerului de cel putin 0,5 m/s, indiferent de intensitatea efortului fizic. 

Art. 29. - Temperatura aerului in zonele in care se introduce mana pentru scurt timp (ex.: la rampa 

calda din linia de autoservire) nu trebuie sa depaseasca 55?C. 

Art. 30. - Temperatura unor parti ale utilajelor cu care se poate veni in contact accidental in timpul 

lucrului (ex.: bordurile masinilor termice de gatit) nu trebuie sa depaseasca 40?C. 

Art. 31. - In incaperile sau in apropierea echipamentelor tehnice, unde au loc degajari de caldura, se 

vor prevedea mijloace pentru controlul temperaturii, fiind interzisa scoaterea din functiune a 

acestora. 

Art. 32. - In spatiile de lucru cu degajari mari de caldura, vor fi adoptate masuri speciale de 

protectie, privind : 

- organizarea intreruperilor periodice ale activitatii sau reducerea timpului de munca, in functie de 

conditiile concrete de munca; 

- amenajarea de spatii speciale pentru repaus, care sa permita restabilirea echilibrului termic; 

- utilizarea dusurilor de aer, perdelelor de apa, perdelelor de aer, ecranelor; 

- pulverizarea cu apa pe suprafetele radiante. 

Art. 33. - In cazul muncii in aer liber se vor lua masuri care sa previna racirea sau suprancalzirea 

salariatilor, prin intreruperi periodice ale activitatii, a caror durata si frecventa vor fi conform 

propunerilor conducerii unitatii. De asemenea, se vor amenaja spatii fixe sau mobile pentru 

protejarea salariatilor impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile. 

Art. 34. - Pentru evitarea curentilor de aer din zona usilor, portilor sau golurilor tehnologice dinspre 

exterior, se vor prevedea separat sau combinat : 

- perdele sau sorturi din material plastic sau cauciuc; 

- paravane longitudinale sau exterioare; 

- camere tampon (sasuri) interioare sau exterioare; 
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- perdele de aer cald. 

Art. 35. - La depozitele si halele la care usile au dimensiuni mai mari de 3x3 m, se vor prevedea 

obligatoriu usi de acces pentru salariati. 

Art. 36. - Umiditatea excesiva din incaperile in care se lucreaza cu lichide calde (laboratoarele de 

cofetarii, patiserii, brutarii cu vanzare etc.) va fi inlaturata cu instalatii de combatere a cetii. 

Art. 37. - Instalatiile care degaja aburi vor fi etanseizate sau prevazute cu instalatii de ventilare 

pentru evacuarea aburilor captati. 

Art. 38. - Aparatele de casa vor fi amplasate in asa fel incat salariatii care le deservesc sa fie feriti 

de curentii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea usilor. 

Art. 39. - Pentru asezarea si manipularea marfurilor din rafturi, spatiile comerciale vor fi dotate cu 

scari simple sau duble care vor fi prevazute cu dispozitive de prindere in partea superioara si placi 

de cauciuc in partea inferioara (pentru scarile simple), iar cele duble cu lant de siguranta si placi de 

cauciuc pe partea inferioara. 

Art. 40. - Mobilierul comercial va fi amplasat astfel incat sa se obtina o stabilitate corespunzatoare. 

Rafturile se vor prinde de pereti prin dispozitive speciale de prindere. Periodic se va verifica 

orizontalitatea rafturilor. 

Art. 40. - Geamurile si piesele de cristal sau semicristal din componenta mobilierului vor fi intregi, 

fara sparturi, crapaturi sau bucati lipsa. Marginile acestora trebuie sa fie slefuite, fara portiuni 

taioase sau zgrunturoase. 

Art. 42. - Orice element de mobilier va fi finisat corespunzator, pentru a nu provoca accidente la 

manipularea marfii. 

Art. 43. - Periodic va fi verificata stabilitatea pieselor de mobilier. 

Art. 44. - La amplasarea mobilierului si a utilajelor comerciale se vor lua urmatoarele masuri : 

- spatiul de amplasare sa fie in afara spatiilor de circulatie a personalului; 

- personalul salariat sa nu fie expus actiunii curentilor de aer, radiatiilor solare directe etc. 

Art. 45. - Masinile de birou vor fi montate pe materiale fonoabsorbante (pasla, placi de cauciuc 

etc.). 

Art. 46. - Echipamentele si utilajele comerciale vor avea ecrane de protectie, aparatori, carcase etc. 

care sa impiedice accesul personalului salariat la elementele periculoase ale acestora. 

Art. 47. - Amplasarea agregatelor frigorifice se va face tinand seama de gabaritul acestora, de 

deschiderea usilor si de destinatia fiecaruia, in asa fel incat sa se asigure conditiile corespunzatoare 

de lucru. La exploatarea instalatiilor frigorifice vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR C14-85. 

Art. 48. - Camerele frigorifice inzidite vor fi prevazute in exterior cu butoane de alarma cu 

inscriptia "OM INCHIS" care vor trimite semnale, atat optice, cat si acustice in sala masinilor. 

Pentru camerele frigorifice din magazine si restaurante, semnalul de alarma va fi amplasat in 

bucatarie. 
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Art. 49. - Verificarea instalatiilor de alarmare se va efectua zilnic, de catre mecanicul de intretinere. 

Art. 50. - Reziduurile rezultate din diverse procese tehnologice vor fi deversate in reteaua de 

canalizare, numai dupa ce acestea au fost supuse unor procese de epurare si denocivizare. Lichidele 

ce contin hidrocarburi vor fi colectate in bazinele separatoare de grasimi. 

2.5. Protectia impotriva electrocutarii 

Art. 51. - Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, aparatori etc., 

astfel incat elementele aflate normal sub tensiune sa nu poata fi atinse. 

Art. 52. - Cablurile electrice vor fi potejate corespunzator protejate impotriva deteriorarilor 

mecanice, termice, chimice etc. 

Art. 53. - Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor aparatorilor etc. la echipamentele aflate sub 

tensiune. 

Art. 54. - Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua 

numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de catre electricienii de intretinere, 

instruiti corespunzator si autorizati. In zona de lucru, vor fi montate, la loc vizibil tablite avertizoare 

de interdictie. 

Art. 55. - Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri tehnice 

organizatorice, conform prevederilor Normelor specifice protectie a muncii pentru utilizarea 

energiei electrice. 

Art. 56. - Circuitele de comanda, semnalizare, sesizare vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase 

dintr-un transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu tensiune mai 

mare. 

Art. 57. - In dreptul utilajelor cu actionare electrica se va prevedea gratar din lemn sau covor de 

cauciuc. 

Art. 58. - Spalarea si curatarea utilajelor comerciale, la terminarea lucrului, se vor efectua numai 

dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica a acestora. 

Art. 59. - La masinile de casa, zilnic, inainte de inceperea programului de lucru, va fi verificata 

legatura la conductorul de nul. 

Art. 60. - In zona liniilor ferate electrificate, orice operatii si activitati comerciale se vor efectua cu 

respectarea prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturi pe calea ferata, 

precum si a prevederilor normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia 

energiei electrice. 

Art. 61. - In cazul in care, mijloacele de transport utilizate in activitatile comerciale, functioneaza la 

tensiuni mai mari de 42 V sau 60 V, platformele locurilor de conducere vor fi acoperite cu covoare 

electroizolante. 

Art. 62. - Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie 

si legaturi la prizele de pamant si la conductorul de nul al instalatiei electrice. 
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Art. 63. - Toate masinile de birou actionate electric (masini de scris, adunat, calculat si 

electrocontabile) vor fi prevazute cu legatura de protectie la priza de pamant. 

Art. 64. - Se interzice lucrul la masinile de birou cand acestea au capacele demontate. 

Art. 65. - Dupa terminarea lucrului, masinile de birou vor fi scoase de sub tensiune. 

Art. 66. - Prizele de alimentare vor fi tip "Schuco" cu legatura de protectie la priza de pamant. 

Art. 67. - Se interzice lucrul la masinile de birou actionate electric, cu mainile umede sau murdare 

de grasime. 

Art. 68. - Pentru blocarea masinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar 

pentru interventie, va fi solicitat mecanicul de intretinere. 

Art. 69. - Pentru firmele de reclama comerciala, capacele de protectie de la instalatia electrica, a 

caror indepartare scoate instalatia de sub tensiune, vor fi demontate numai cu scule speciale. 

Capacele vor fi asigurate contra desfacerii lor intamplatoare, in cazul producerii trepidatiilor, 

socurilor, conditiilor meteo nefavorabile (temperatura sau umiditate). 

Art. 70. - Toate partile metalice ale unei instalatii de reclame luminoase, care ar putea fi puse sub 

tensiune in mod accidental, vor fi legate la o instalatie de protectie, legata la pamant sau la 

conductorul de nul. 

Art. 71. - Este interzisa montarea sigurantelor sau a prizelor cu sigurante la reclamele instalate in 

interiorul vitrinelor. 

Art. 72. - La executarea diferitelor operatii de montare, verificare, reparare a reclamelor si firmelor 

comerciale, salariatii vor fi dotati cu scule si echipament individual de protectie electroizolant, 

corespunzatoare. Formatia de lucru, la efectuarea operatiilor de mai sus, va fi alcatuita din cel putin 

doi salariati care se vor supraveghea si ajuta reciproc. 

Art. 73. - Pentru prevenirea electrocutarii la lucrul cu echipamentele si utilajele comerciale vor fi 

respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice, 

precum si standardele de electroprotectie in vigoare. 

2.6. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor 

Art. 74. - La amenajarea spatiilor de lucru destinate depozitarii, manipularii si comercializarii 

propriu-zise a materialelor explozive, inflamabile, a celor care formeaza amestecuri explozive, a 

gazelor combustibile si toxice comprimate, lichefiate etc. se vor respecta prevederile Normelor 

generale de prevenire si stingere a incendiilor si ale Legii 126/1995 privind regimul materiilor 

explozive. 

Art. 75. - Se interzice salariatilor accesul cu flacara deschisa in spatiile de lucru unde exista 

pericolul producerii incendiilor si exploziilor. Vor fi afisate, in locuri vizibile, tablite avertizoare 

pentru interzicerea fumatului in spatiile de lucru cu pericol de incendii si explozii. 

Art. 76. - Incarcarea si descarcarea cisternelor si autocisternelor cu produse inflamabile se vor face 

prin mijloace de transport mecanizate (electropompe motopompe etc.) de la si la locurile destinate 
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depozitarii acestor produse. 

Art. 77. - Operatiile de incarcare-descarcare, depozitare si comercializare a produselor explozive si 

inflamabile se vor efectua numai in spatii special amenajate in acest scop. 

Art. 78. - In spatiile de lucru unde se manipuleaza materii explozive si inflamabile, salariatii nu vor 

purta imbracaminte din fibre sintetice sau incaltaminte cu accesorii metalice. 

Art. 79. - In timpul incarcarii sau descarcarii produselor explozive si inflamabile din vagoane 

cisterna sau din autocisterne in rezervoarele depozitului sau in butoaie, se va stinge orice foc 

deschis pe o raza de cel putin 50 m. Conducatorul operatiilor de incarcare - descarcare va fi dotat cu 

o lampa electrica portativa in constructie antiexploziva. 

Art. 80. - Transportul si depozitarea produselor explozive si inflamabile se vor face numai in 

cisterne, butoaie sau canistre metalice. Se interzice transportul acestor produse in alte recipiente 

(bidoane, galeti, sticle sau vase din material plastic). 

Art. 81. - Se interzice efectuarea operatiilor de incarcare descarcare cu produse inflamabile si 

explozive a autovehiculelor cu motoarele in functiune. 

Art. 82. - Inainte de inceperea operatiilor de incarcare descarcare a produselor inflamabile lichide 

sau a gazelor sub presiune din vagoane cisterna sau autocisterne respectivele vagoane vor fi legate 

la pamant. 

Art. 83. - Se interzice transvazarea lichidelor inflamabile cu ajutorul aerului comprimat. In acest 

scop se va utiliza obligatoriu un gaz inert. 

Art. 84. - In timpul transportului cu autovehicule recipientele ce contin produse inflamabile si 

explozive vor fi asigurate impotriva rasturnarii, iar dopurile sau capacele vor fi asigurate contra 

deschiderii. 

Art. 85. - Produsele inflamabile si explozive vor avea marcate clar pe ambalaj: 

- denumirea chimica uzuala a substantei; 

- densitatea sau concentratia substantei; 

- gradul de pericol pe care il reprezinta; 

- reprezentarea grafica a semnului de avertizare standardizat. 

Art. 86. - In timpul transportului, recipientele cu produse explozive sau inflamabile, vor fi puse in 

cosuri impletite sau cutii de lemn prevazute cu manere de prindere, iar in vederea amortizarii 

eventualelor socuri, se vor utiliza paie, talas ignifugat sau vata de sticla. 

Art. 87. - La manipularea recipientilor cu gaze sub presiune vor fi respectate prescriptiile tehnice 

ISCIR C2-82; C3-89; C5-84 si C27-85. 

Art. 88. - In spatiile de lucru cu pericol de incendiu si explozie se vor utiliza mijloace de transport 

manuale sau electrice, cu motoare electrice sau electromagnetice si aparatura electrica de 

constructie antiexploziva. 

Art. 89. - Stivuitoarele cu motoare cu ardere interna vor fi prevazute cu parascantei la toba de 
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esapament. Functionarea acestor stivuitoare este permisa numai in depozitele deschise, neacoperite 

sau in halele prevazute cu instalatii de ventilare. 

Art. 90. - (1) Pentru efectuarea unor interventii in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau 

explozie, salariatii vor utiliza scule antiscantei. 

(2) Efectuarea unor operatii care necesita utilizarea focului deschis va fi posibila numai dupa 

obtinerea "PERMISULUI DE LUCRU CU FOC" 

Art. 91. - Instalatiile electrice, in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, vor fi de 

constructii antiex. 

Art. 92. - Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalatii de ventilare 

mecanica de introducere si de evacuare a aerului. 

Art. 93. - Se interzice transportul materialelor inflamabile cu electrocarul, in cazul in care acesta nu 

este de constructie antiexploziva. 

Art. 94. - Incaperile destinate depozitarii materiilor explozive si inflamabile vor fi realizate din 

materiale rezistente la foc, care nu produc scantei prin frecare sau lovire. 

Art. 95. - (1) Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalatii de 

ventilare de avarie, independente de instalatia de ventilare generala. 

(2) In spatiile prevazute la pct.(1) instalatia de ventilare va fi construita in asa fel incat sa poata fi 

actionata, atat din interiorul, cat si din exteriorul incaperii. 

Art. 96. - Instalatiile de ventilare care deservesc incaperi in care se depoziteaza sau se manipuleaza 

materiale care, in stare gazoasa sau de vapori, formeaza cu aerul amestecuri explozive, vor fi dotate 

cu dispozitive pentru impiedicarea transmiterii flacarilor prin elementele instalatiilor de ventilare 

(conducte. canale, camere de conditionare etc.). 

Art. 97. - (1) Vor fi amenajate spatii de evacuare a personalului, in caz de incendiu, conform 

prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor. 

(2) Spatiile de evacuare vor fi mentinute in stare de curatenie si vor fi semnalizate corespunzator. Se 

va prevedea un iluminat de siguranta de evacuare care va asigura o iluminare de cel putin 0,3 lx la 

nivelul pardoselii. 

Art. 98. - Pentru prevenirea exploziilor si incendiilor vor fi respectate, pe langa prevederile 

prezentelor norme si prevederile normelor specifice de protectie a muncii la :- transportul, 

depozitarea si folosirea materiilor explozive; 

- fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului; 

- desfacerea produselor petroliere; 

- manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice; 

- producerea aerului comprimat; 

- fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului; 

- fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei; 
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- fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice 

- fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice); 

- activitati de vopsire, conform ANEXEI 1 a prezentelor norme. 

Art. 99. - La comercializarea armelor vor fi respectate prevederile Legii 56 / 1992 privind regimul 

armelor de vanatoare, de tir si munitii si regimul trecerii frontierei. 

Art. 100. - La comercializarea diverselor produse pirotehnice (pocnitori, rachete, artificii etc.) vor fi 

respectate prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive. 

2.7. Transportul, depozitarea, manipularea, sortarea si receptionarea marfurilor 

Art. 101. - La operatiile de transport, depozitare si manipulare (incarcare-descarcare) a marfurilor 

vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR R1-87; R2-88; R10-84; R13-83 CR5-82, ale Normelor 

generale de protectie a muncii si ale normelor specifice de protectie a muncii referitoare la : 

- transportul intern; 

- transporturi rutiere; 

- transporturi pe calea ferata; 

- transporturi aeriene; 

- manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor; 

- exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda, precum si prevederile prezentelor norme. 

Art. 102. - Se interzice descarcarea manuala a tiglelor din vagoane; acestea vor fi descarcate cu 

mijloace adecvate. 

Art. 103. - Stivuirea tiglei se va face in randuri suprapuse e maximum 4-5 randuri. La capetele 

randului se vor construi "picioare" de tigle asezate pe latime, pe toata inaltimea stivei, pentru 

asigurarea stabilitatii acesteia. 

Art. 104. - Caramizile vor fi depozitate pe teren neted si situat la o distanta de cel putin 2,5 m de 

caile de acces, in stive regulate conform subcap. 2.4.4. - Depozitarea materialelor, din Normele 

generale de protectie a muncii. Aceleasi prevederi vor fi respectate si la asezarea si depozitarea 

sacilor cu ciment. 

Art. 105. - Cartonul asfaltat va fi depozitat in magazii sau soproane, ferit de soare, umezeala sau 

caldura. 

Art. 106. - (1) Varul va fi descarcat si manipulat numai cu, mijloace adecvate. 

(2) Gropile pentru stingerea varului vor fi captusite cu scanduri sau caramizi. Groapa va avea 

acoperis, iar spatiul din jurul acesteia va fi ingradit cu panouri avertizoare. 

Art. 107. - Se interzice manipularea materialelor de constructii pulverulente (var, ciment, ipsos etc.) 

prin aruncare. Gramezile de materiale de constructii pulverulente vor fi amplasate la o distanta de 

cel putin 2 m de calea ferata sau de caile de acces ale autovehiculelor. 

Art. 108. - La transportul, manipularea si depozitarea marfurilor cu ajutorul translatoarelor, vor fi 

folosite numai utilajele autorizate ISCIR. 
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Art. 109. - Deservirea translatoarelor va fi asigurata numai de personal calificat si autorizat in acest 

scop. 

Art. 110. - Se interzice functionarea translatorului daca dispozitivele de siguranta si interblocajele 

electrice nu sunt in stare de functiune sau nu indeplinesc conditiile tehnice; prescrise. 

Art. 111. - Se interzice orice modificare sau blocare a dispozitivelor de comanda si siguranta ale 

translatorului, ceea ce ar impiedica supravegherea automata a comenzilor. 

Art. 112. - Inaintea oricaror comenzi sau deplasari ale elevatorului, personalul de deservire este 

obligat sa avertizeze sonor (sonerie, claxon) pentru a impiedica producerea unor accidente. 

Art. 113. - In timpul deplasarii cabinei translatorului pe verticala si pe orizontala, conducatorul 

utilajului nu are voie sa scoata capul in afara peretilor laterali ai cabinei. 

Art. 114. - Se interzice manipularea cu translatorul a paletelor sau containerelor ale caror 

dimensiuni de gabarit depasesc pe cele prevazute in standardele in vigoare. 

Art. 115. - Se interzice manevrarea sarcinilor cu forme neregulate care nu au o pozitie stabila pe 

platforma translatorului. 

Art. 116. - Se interzice accesul persoanelor pe culoarul de lucru al translatorului in timpul 

functionarii acestuia. 

A ll7. Zona de lucru a translatorului trebuie sa ofere vizibilitate corespunzatoare (fara fum, vapori, 

obiecte cazute pe calea de rulare sau pe calea de ghidare). 

Art. 118. - Manevrele de ridicare-coborare a sarcinilor se vor efectua in asa fel incat sa fie prevenita 

lovirea sau agatarea rafturilor pentru marfuri. 

Art. 119. - Translatoarele vor fi dotate obligatoriu cu stingator de incendiu portabil si franghii 

pentru evacuarea personalului de deservire din cabina utilajului, in caz de pericol. 

Art. 120. - Reviziile si reparatiile vor fi efectuate numai de personal instruit si autorizat in acest 

scop si numai pe baza graficului de revizii si reparatii intocmit, fiind interzisa orice abatere de la 

programarea prevazuta in grafic. 

Art. 121. - Cabina translatorului va fi dotata cu dispozitiv de oprire, in cazul ruperii sau desprinderii 

cablului de sustinere. In cabina vor fi afisate la loc vizibil instructiunile de manevrare a 

translatorului, obligatiile personalului care deserveste utilajul precum si modul de actiune in caz de 

pericol. 

Art. 122. - Exploatarea transpaletelor electrice si manuale va fi efectuata numai de personal 

calificat, autorizat si instruit in acest scop. 

Art. 123. - La circulatia transpaletelor electrice vor fi respectate urmatoarele prevederi : 

- transportul persoanelor pe utilaj este interzis; 

- adaptarea vitezei utilajului se va face in functie de starea cailor de acces; 

- pozitia incarcaturii va fi urmarita pe toata durata transportului; 

- deplasarea utilajului cu furcile indreptate spre spatele sensului de miscare, sa se faca numai atunci 
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cand vizibilitatea este redusa datorita volumului mare al incarcaturii sau in cazul circulatiei 

utilajului pe pante cu o inclinatie mai mare de 3?; 

- semnalizarea schimbarii directiei de miscare; 

- conducerea transpaletei se va face numai de la sol; 

- la trecerea pe langa obstacole, conducatorul utilajului este obligat sa asigure o distanta de cel putin 

0,5 m fata de acestea; 

- respectarea regulilor de circulatie; 

- folosirea utilajului in aer liber este interzisa, atunci cand conditiile meteorologice sunt 

nefavorabile. 

Art. 124. - La depozitarea ambalajelor, transportul acestora se va efectua cu carucioare cu platforma. 

Art. 125. - Sticlele sparte, cioburile etc. vor fi depozitate intr-un spatiu special amenajat, din incinta 

depozitului. Manipularea acestora se va face numai sub supravegherea conducatorului locului de 

munca sau a inlocuitorului acestuia. 

Art. 126. - La utilizarea masinilor electrice de cusut saci, personalul de deservire a masinii va 

respecta instructiunile de protectie a muncii prevazute in cartea tehnica a utilajului, pentru a evita 

producerea unor accidente de munca ce se pot solda cu inteparea sau strivirea degetelor, precum si a 

electrocutarii. 

Art. 127. - Masinile de scuturat saci vor fi amplasate intr-un spatiu separat de restul depozitului, 

special amenajat. 

Art. 128. - Salariatii care deservesc aceste utilaje vor fi dotati cu echipament individual de protectie 

corespunzator si vor respecta urmatoarele prevederi: 

- scoaterea din masina a produselor pulverulente (faina, tarate etc.) si scuturarea saculetilor de 

retinere se vor efectua numai; dupa oprirea masinii; 

- introducerea sacului in masina in vederea scuturarii, se va face in asa fel incat, mana sa nu fie 

introdusa in spatiul batatorului: 

- punerea in functiune a masinii se va face numai dupa montarea aparatorilor de la motorul electric 

si de la cureaua care actioneaza ventilatorul. 

Art. 129. - La utilizarea masinilor de capsat cartonaje vor fi respectate urmatoarele prevederi : 

- motorul electric si transmisiile de actionare a masinii vor fi protejate corespunzator; 

- orice interventie la masina, inclusiv introducerea sarmei de capsare, se vor efectua numai dupa 

oprirea motorului 

- parghia de declansare a mecanismului de capsare va fi permanent degajata de alte obiecte; in jurul 

parghiei nu vor fi manipulate alte obiecte; 

- introducerea cutiilor pentru capsare in masina se va face in asa fel incat sa nu se produca strivirea 

degetelor. 

Art. 130. - Pentru repararea si intretinerea ambalajelor din lemn (lazi, butoaie etc.), depozitele de 
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ambalaje vor fi dotate cu atelier de tamplarie, amenajat intr-un spatiu separat de restul depozitului. 

La efectuarea operatiilor mentionate vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protectie a 

muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor si diverselor. 

Art. 131. - (1) Pentru prevenirea accidentelor de munca la sortarea marfurilor in vrac (faina, malai, 

orez, zahar etc.) unitatile producatoare vor ambala marfurile mentionate in saci a caror greutate sa 

nu depaseasca maximum 35 kg. 

(2) De asemenea, in vederea sortarii anumitor marfuri (incaltaminte, imbracaminte etc.) in conditii 

de protectie, producatorul le va ambala (pe masuri, numere etc.), in asa fel incat manipularea 

manuala a acestora sa se faca fara pericole de accidentare. 

(3) Unele produse (ex.: electronice, electrotehnice etc.) vor fi ambalate in cutii prevazute cu manere 

exterioare sau locasuri decupate in ambalaj, in vederea sortarii si manipularii lor fara pericole si 

respectand prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind efortul fizic. 

Art. 132. - (1) In vederea receptionarii marfurilor, depozitele cu ridicata vor avea un laborator 

propriu, cu dotarea specifica efectuarii probelor, acolo unde este cazul. 

(2) Pentru activitatile in laboratoarele depozitelor cu ridicata, se vor respecta si prevederile 

Normelor specifice de protectie a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice. 

 

 

TEHNOLOGIA  PRODUSELOR DE PATISERIE  

Caracteristicile materiilor prime şi auxiliare 
 

Produsele de patiserie se realizeza in laboratoarele unitatilor de alimentatie publica intr-o gama 

variata, folosind o serie de materii prime care dau un gust placut si valoare energetica si nutritiva 

mare. 

Materiile prime se clasifica in: 

Materii prime de baza: faina, drojdia de bere, laptele, branzeturile, frisca, grisul, grasimile, zaharul, 

ouale, gemurile, fructele si legumele; 

Materii prime auxiliare: sarea, substantele aromatizante, romul, afanarori, zeamilul, gelatina si 

coloranti alimentari. 

MATERII PRIME DE BAZA 

Faina este un produs sub forma de pulbere care se obtine prin macinarea boabelor de cereale 

panificabile (grau, secara). Faina trebuie sa fie de calitate buna, cu maturizare de minimum 15 zile, 

cu miros placut, specific fainii sanatoase. Gustul trebuie sa fie un pic dulceag. Pentru o buna 

pastrare, faina se depoziteaza in spatii uscate, aerisite si bine luminate. 
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Drojdia de bere 

Pentru realizarea produselor de patiserie se foloseste drojdia proaspata, comprimata. Trebuie sa fie 

compacta, densa, nelipicioasa, sa fie de culoare cenusiu deschis. 

Gustul si mirosul caracteristic drojdiei proaspete, fara gust amar, ranced sau alt gust strain si fara 

miros de mucegai. 

Untul are aspect de masa compacta, omogena, are culoarea de la alb- galbui pana la galben pai. 

Mirosul si gustul placut, aromat, caracteristic untului proaspat. 

Margarina are aspect de masa compacta, omogena, nesfaramicioasa. Culoarea alb- galbuie, 

mirosul si gustul placut aromat. 

Untul si margarina se pastreaza in camere frigorifice la temperatura +2 -  

Ouale 

In productia de patiserie se folosesc ouale de gaina. Se pastreaza in incaperi uscate, curate,  

racoroase. Ouale proaspete trebuie sa aiba albusul transparent, vascos, curat, limpede, fara pete, iar 

galbenusul de ou trebuie sa fie intreg. 

Zaharul 

In productia de patiserie se foloseste zaharul tos si pudra (farin). Se livreaza in saci, se pastreaza in 

incaperi uscate, curate, bine aerisite. 

Zaharul tos are culoarea alb lucios, iar zaharul pudra are culoarea alb mat. Aspect: cristale uscate, 

nelipicioase, fara aglomerari, iar pentru zaharul pudra aspect de pulbere fina, uscata, nelipicioasa, 

gust dulce. 

Laptele se pastreaza in camere frigorifice, trebuie sa fie omogen, lipsit de impuritati si sedimente. 

Smantana se depoziteaza in camere frigorifice. Timp de pastrare 24 ore. Aspectul si consistenta 

omogena, vascoasa, fara aglomerari de grasime. 

Branzeturile 

In productia de patiserie se folosesc urmatoarele tipuri de branzeturi: branza de vaci, branza 

telemea, cascaval. Se depoziteaza in spatii frigorifice. Se folosesc ca umpluturi la produsele de 

patiserie in combionatii cu alte componente. 

Pudra de cacao se pastreaza in incaperi uscate, aerisite. Inainte de folosire se cerne pentru aerisire 

si uniformizare. 

Fructele in productia de patiserie se folosesc ca umplutura sau decor, fructe in stare proaspata, cat si 

conservate. 
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MATERIILE PRIME AUXLIARE 

Sarea 

Pentru productia de patiserie se foloseste sarea fina si extrafina. Se pastreaza in camere aerisite, 

curate si uscate. 

Bicarbonatul de sodiu se pastreaza in incaperi aerisite, curate si uscate. Se folosescte pentru 

afanarea aluaturilor. 

Vanilina se foloseste la aromatizarea produselor si are aspect de pulbere alba. 

Scortisoara se pastreaza la temperatura de 15- 

foloseste la aromatizarea produselor. 

 

TEHNOLOGIA DE OBTINERE A ALUATURILOR 
 

Preparatele de cofetărie sunt preparate ce au la bază aluaturi modelate ca atare, sau in asociere cu 

alte componente (umpluturi, creme, adaosuri diferite), care le ridică valoarea alimentară. 

Aluatul este o masă compactă, densă sau mai puţin densă, in componenţa căreia intră o mare 

cantitate de făină şi un lichid. Prin hidratarea făinii, respectiv a substanţelor proteice generatoare de 

gluten (gliadina şi glutenina) şi a amidonului, se creează posibilitatea de incorporare şi a altor 

ingrediente care ridică valoarea nutritivă a aluatului. 

In componenţa preparatelor de cofetărie, aluatul contribuie la: 

sporirea valorii nutritive şi energetice a componentelor de bază, ceea ce se realizează prin: 

degradarea amidonului şi a proteinelor pană la forme uşor asimilabile; 

crearea masei in care se includ, in deferite variante, alte ingrediente ce intregesc valoarea alimentară 

şi gustativă; 

formarea, după coacere, a unei mase uşor friabile sau poroase, care măreşte suprafaţa de acţiune a 

salivei şi a sucurilor digestive, imbunătăţind randamentul asimilării de către organism; 

crearea unor însuşiri senzoriale ale preparatelor, reprezentate prin miros, gust, aromă, formă, 

culoare, aspect etc, care se manifestă in secţiune sau la exteriorul preparatului, cu influenţe 

deosebite asupra procesului digestiv; 

Pentru realizarea acestor obiective, pe baza aceloraşi materii prime asociate in proporţii deferite, in 

funcţie de reţete, se aplică tehnologii diferite care determină natura aluatului. Ca atare, in funcţie de 

tehnologia şi materiile prime folosite, aluaturile se clasifică in tipurile menţionate in schema 1 

Materiile prime folosite in componenţa aluaturilor (făină, lapte, ouă, zahăr, grăsimi) sau 

celeasociate cu acestea (umpluturi) imprimă preparatelor gustul dulce, sau sărat, ceea ce le 
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determină locul in meniu : ca desert sau gustare. Conţinutul mare de făină, cu componenta sa de 

bază – amidonul, alături de grăsimi, conferă preparatelor o digestibilitate mai lentă, ceea ce permite 

utilizarea mai eficientă (pe măsura necesităţii organismului) a marii cantităţi de energie furnizate. 

 

 

TEHNOLOGIA ALUATULUI NEDOSPIT TEHNOLOGIA OBTINERII FOII DE 

PLACINTA ROMANEASCA SI A PREPARATELOR 

 

Foile de plăcintă sunt semipreparate obţinute dintr-un aluat simplu, nedospit, intins prin procedee 

diferite, cat permite glutenul – ca factor plastic al făinii. 

In funcţie de tehnologia de preparare, se obţin două tipuri de foi: foaia de plăcintă romanească şi 

foaia de plăcintă grecească. 

FOAIA DE PLĂCINTĂ ROMÂNEASCĂ 

Foaia de plăcintă romanească are la bază aluatul simplu (din făină, apă, sare şi untură), care după 

relaxare se intinde parţial cu merdeneaua pe masa unsă cu untură, apoi prin rotire deasupra capului 

pe baza forţei centrifuge. 

Pentru eficienţa acestei operaţiuni se foloseşte făină tip 000 cu gluten puternic, elastic, nelipicios. 

Untura, deşi nu intră in componenţa aluatului, participă in procesul de formare a foii ca factor ce 

previne lipirea acesteia de ea insăşi in faza de impăturire şi, de asemenea, asigură frăgezimea 

preparatelor şi separarea straturilor de foi in timpul coacerii. 
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Prepararea foii 

Vase şi ustensile: oală, ibric, sită, lingură, merdenea, planşetă sau masă cu blat de lemn şi malaxor. 

Dozarea componentelor include operaţiile de măsurare şi cantărire a componentelor corespunzător 

reţetelor. 

Operaţii pregătitoare: 

- preincălzirea şi cernerea făinii; 

- combinarea apei cu sarea pană se dizolvă, apoi strecurarea; 

- omogenizarea unturii pană la o uşoară fluidizare. 

Prepararea aluatului se efectuează manual sau mecanic. In mijlocul făinii cernute se face un gol in 

care se toarnă apa cu sarea şi se incorporează treptat faina, prin amestecare cu malaxorul, cu lingura 

(sau cu mana) pană la epuizarea acesteia. Aluatul obţinut se frămantă puternic pană se 

omogenizează, se desprinde uşor de mană (braţul malaxorului) şi capătă consistenţă tare. 

Divizarea constă in modelarea unui fitil cu grosime uniformă, care se segmentează in numărul de 

bucăţi corespunzător reţetei. Acestea se rotunjesc şi se ung cu untură (pentru a evita uscarea 

suprafeţei) şi se lasă in repaus 30 min. (odihna I). 

Intinderea I. Fiecare bucată se intinde cu merdeneaua pq planşeta unsă, se ung la suprafaţă cu 

untură (prin palpare) şi se lasă in repaus 30 min (odihna a Il-a) la frigider. 

Intinderea definitivă se efectuează prin invartire (rotire) deasupra capului, lăsand foaia să cadă pe 

planşeta unsă cu untură. Se unge cu untură, se indepărtează marginea grasă, după care se modelează 

in funcţie de preparat. 

Transformări ce au loc în timpul preparării şi prelucrării aluatului 

In timpul preparării aluatului au loc două transformări: legarea apei şi modificarea proteinelor. 

Legarea apei in aluat depinde de proprietăţile coloidale ale proteinelor şi amidonului. 

Proteinele leagă apa prin osmoză (75%) şi prin absorbţie (25%). Apa legată osmotic provoacă 

umflarea gliadinei şi a gluteninei cu formare de gluten, pe cand apa legată prin absorbţie formează 

pelicule  de hidratare – ambele procese determinand creşterea in volum şi greutate a aluatului. 

Capacitatea de legare apei este favorizată de viteza de frămantare, cantitatea optimă de apă şi 

prezenţa NaCl (sare). Amidonul leagă o cantitate mai mică de apă, numai prin absorbţie, şi in 

micro-capilare. Modificarea proteinelor constă tocmai in faptul că glutenul format are alte 

proprietăţi decat cele două proteine din care s-a format. 

În perioada de odihnă, proteinele solubile in apă formează soluţii coloidale, care sub acţiunea 

enzimelor din făina favorizează elasticitatea glutenului, asigurand rezistenţa aluatului la intindere. 
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Condiţii de calitate 

Foaia de plăcintă trebuie să fie subţire, uniform intinsă, fără rupturi, flexibilă şi rezistentă la 

manuire, corespunzător de sărată. 

După coacere, foile trebuie sa fie fragede şi să se desprindă uşor una de cealaltă. 

Folosirea materiilor prime necorespunzătoare, ca şi ignorarea unor etape tehnologice, determină 

defectele prezentate in urmatorul tabel: 

 

 

TEHNOLOGIA DE OBTINERE A ALUATUL DOSPIT Şl PREPARATE DIN ALUAT 

DOSPIT 

 

Tehnologia de preparare a aluatului dospitAluatul dospit este aluatul in componenţa căruia, pe 

langă făină, lichide şi e ingrediente, se adaugă drojdia de panificaţie care, prin procesul de 

fermentare cunoscut sub numele de dospire, creează o porozitate accentuată, un volum crescut cu 

gust caracteristic preparatelor. 

Porozitatea reprezintă un mijloc de uşurare a digestibilitaţii, intrucat măreşte suprafaţa de acţiune a 

salivei şi a sucului gastric. Paralel cu porozitatea, reacţiile chimice care au loc in aluat formează o 

serie de substanţe care imbunătăţesc aroma preparatelor şi degradează unele componente, făcandu-

le mai accesibile asimilării. 

Utilizarea drojdiei ca mijloc de afanare impune aluatului următoarele condiţii: 

- să nu conţină o cantitate prea mare de zahăr şi grăsimi care ar bloca 

cresterea celulelor de drojdie; 

- să aibă capacitatea de a reţine, in limite eficiente, o 

parte din gazele formate (CO2), pentru a imprima porozitatea dorită; 

- să fie consistent pană la moale, cu o elasticitate suficientă, pentru a 
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ingloba o cantitate de gaze care să sporească volumul cu 25-100%. 

Toate aceste caracteristici impun ca făina folosită la obţinerea aluatului dospit să fie de calitate 

superioară, cu capacitate mare de hidratare, de formare a glutenului, şi de reţinere a gazelor. 

Metoda directă presupune amestecarea concomitentă a tuturor componentelor prevăzute in reţetă, 

urmată de fermentare. Pentru pregătirea preparatelor cu porozitate crescută, se impune utilizarea 

unei cantităţi mai mari de drojdie in comparaţie cu acelaşi produs pregătit in aceeaşi cantitate, dar 

prin metoda indirectă. Metoda directă se utilizează pentru pregătirea preparatelor cu un număr redus 

de componente şi cu o cantitate scăzută de grăsime (gogoşi fantezi, cornuri umplute, batoane cu 

branză etc.). Prezintă avantajul că scurtează procesul tehnologic, dar şi dezavantajul că necesită o 

cantitate in plus de drojdie, imprimand preparatelor un miros şi un gust mai accentuat de alcool, 

porozitate mai redusă şi se utilizează la un număr limitat de preparate (indeosebi in panificaţie). 

Metoda indirectă este cea mai folosită in patiserie şi presupune următoarele operaţii: 

Prepararea maielei se realizează dizolvand zahărul in lapte cald, combinat apoi cu drojdia fluidizată 

cu zahăr, pană la omogenizare. Se adaugă făină pentru obţinerea unui aluat de consistenţă moale, 

care creează mediu prielnic pentru dezvoltarea rapidă a drojdiilor, in vederea procesului de 

fermentare a aluatului. Maiaua obţinută se presară cu făină la suprafaţă şi se lasă la fermentat 

(dospirea I) pană işi măreşte volumul. Se asigură o temperatură de 27 ... 30°C. 

Prepararea şodoului se realizează combinand ouăle sau numai gălbenuşurile (in funcţie de aluat) cu 

sarea, pentru fixarea pigmentului colorant. Se lasă in repaus 10-15 min. Se adaugă zahărul, aromele 

(lămaie, vanilină, esenţă de rom, după caz) se subţiază cu laptele şi se incălzeşte la temperatura de 

27 ... 30°C. 

Formarea aluatului (frămantarea) are ca scop amestecarea perfectă a materiilor prime in vederea 

umezirii făinii şi repartizarea lor uniformă in aluatul care se formează, combinand maiaua cu şodoul 

pană se omogenizează, urmată de incorporarea treptată a fainii şi continuarea procesului de 

frămantare manuală sau mecanică (cu malaxorul) pană la obţinerea unui aluat omogen, care a 

inglobat o cantitate de aer suficientă procesului de fermentare. Se adaugă, treptat, grăsimea adusă la 

temperatura de 27 ... 30°C, continuand procesul de frămantare 12-30 min. Pentru preparatele in a 

căror componentă grăsimea este in cantitate mai mare (cozonac), se adaugă albuşurile bătute spumă 

cu o parte din zahărul prevăzut in reţetă, pentru aimprima acestuia o porozitate mai mare. După 

terminarea procesului de frămantare, aluatul se lasă  in repaus pentru: 

Fermentarea (dospirea a II-a intre 20-90 min) la o temperatură de 27 ... 30°C. Durata procesului de 

fermentare este determinată de: structura aluatului, calitatea fainii, felul in care a avut loc 

frămantarea etc. 

Prelucrarea aluatului are loc după ce fermentarea a intrat in stadiul final şi aluatul şi-a mărit 

volumul de 2-3 ori. Ea cuprinde mai multe faze: 
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Divizarea aluatului in bucăţi corespunzătoare gramajului specific fiecărui preparat, ţinand seama că, 

in timpul coacerii şi răcirii, preparatele scad in greutate intre 8-23%. Divizarea este urmată de 

modelare. 

Modelarea aluatului stabileşte forma specifică a preparatului şi se realizează manual in funcţie de 

natura preparatului. Se asigură aspectul exterior al preparatului, structura uniformă şi o porozitate 

crescută miezului. 

Fermentarea finală (dospirea a III-a) se referă la preparatul modelat, care a pierdut o cantitate de 

aer prin modelare şi şi-a modificat volumul. Aerul reimprospătat prin modelare asigură creşterea in 

volum a preparatului intr-un timp mai scurt, 20-30 min, dacă se asigură temperatura de 27 - 30°C şi 

o umiditate relativă a aerului de 75-85%. 

Coacerea preparatului are ca scop transformarea aluatului in preparat comestibil, asigurandui o 

culoare aurie, miezul elastic, gustul plăcut şi aromă caracteristică. 

Răcirea urmăreşte asigurarea unei temperaturi care să permită consumarea preparatelor şi stabilirea 

exactă a gramajului. Imediat după coacere coaja preparatelor are temperatura de 180°C, iar miezul 

de 95°C, ori la această temperatură nu pot fi consumate după răcire. Răcirea lor corespunzătoare se 

realizează pe grătare de lemn in incăperi cu temperatura de ... 25°C. 

Condiţii pentru asigurarea calităţii aluatului dospit 

Materiile prime să fie de calitate corespunzătoare. 

Să se respecte raportul făină-drojdie. 

Făina să aibă putere de hidratare, extracţia să fie 30% şi un gluten puternic. In cazul in care făina 

sau drojdia sunt de calitate inferioară, pentru a asigura, totuşi, porozitatea preparatului, grăsimea se 

va adăuga după a doua dospire, cand se frămantă aluatul pentru reimprospătarea aerului. 

Atat alimentele, cat şi camera de lucru să fie menţinute la temperatura de 27- 30°C. 

Atat maiaua, cat şi aluatul să fie lăsate suficient la dospit (timp de 10-15 min), pentru a permite 

creşterea in continuare a preparatului. 

Pentru a se realiza rumenirea suprafeţelor, coacerea preparatelor să se facă mai intai la temperatura 

de 120°C, apoi la temperatura de 250- 220°C, scăzand spre sfarşit la 180°C, pentru a se realiza o 

creştere uniformă. Durata procesului de coacere este de 40-50 min; 

După coacere preparatele să se lase la temperat, aşezate pe grătare. 

Transformări care au loc pe timpul preparării aluatuluiIn timpul frământării au loc: legarea apei 

şi modificarea, proteinelor. 
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Fermentarea aluatului (dospirea). Fermentarea aluatului are loc sub acţiunea drojdiilor 

(fermentaţie alcoolică) şi, parţial, sub acţiunea bacteriilor lactice (fermentaţie lactică). Amilazele 

făinii hidrolizează amidonul pană la maltoză, iar maltoza şi zaharoza, sub acţiunea invertazei din 

drojdie, se transformă in glucoza. Glucoza, sub acţiunea zimazei din drojdie, se transformă in alcool 

etilic şi dioxid de carbon, proces cunoscut sub numele de fermentaţie alcoolică. Pentru ca aceste 

procese, care au loc atat in maia, cat şi in aluat să se poată realiza in condiţii optime, este necesară 

prezenţa unei temperaturi de 27- 30°C. Dioxidul de carbon care se degajă determină intinderea 

glutenului, producand afanarea aluatului, care- şi măreşte volumul de 2-3 ori. Pentru a inviora 

activitatea drojdiilor, aluatul trebuie refrămantat cel puţin o dată, pentru improspătarea şi saturarea 

cu aer. 

Fermentarea (dospirea) contribuie, de asemenea, la modificarea proteinelor, favorizand slăbirea 

scheletului glutenic, producand mărirea şi subţierea in acelaşi timp a ochiurilor care formează 

pereţii reţelei de gluten. in cazul in care porozitatea aluatului este prea mare, prin depăşirea timpului 

de dospire, durata acesteia se reduce. Concomitent cu dezvoltarea drojdiilor, in maia se dezvoltă 

bacteriile lactice şi acetice producand acizii lactic şi acetic, care impreună cu alcoolul etilic răman 

in aluat, contribuind la imbunătăţirea insuşirilor aluatului şi formarea gustului şi aromei-specifice. 

Coacerea aluatului. După introducerea aluatului in cuptor, acesta se incălzeşte in mod treptat. Pană 

la temperatura de 50°C, drojdiile işi continuă activitatea, favorizand creşterea aluatului in volum. La 

temperatura de 80- 85°C, drojdiile sunt inactivate, iar bacteriile la 60°C. 

La 70°C are loc procesul de coagulare a proteinelor şi de eliminare a apei, care este imediat folosită 

de amidon pentru a gelifica. Gelul format intre 60- 98°C de către amidon umple spaţiile 

interproteice. 

Prin procesul de coacere se evaporă o parte din apă şi se elimină o anumită cantitate de alcool şi 

acizi volatili. Prin eliminarea apei de la suprafaţa aluatului are loc procesul de deshidratare şi de 

formare a cojii. Coaja fiind formată din proteine coagulate şi uscate, amidon dextrinizat, capătă un 

aspect neted. Pe măsură ce coacerea se apropie de faza finală, coaja capătă o culoare rumenă, 

datorită: 

- procesul de caramelizare parţială a glucidelor, a reacţiilor de oxidoreducere 

dintre glucide şi aminoacizi (reactii Maillard), formand substanţele numite melanine (melanoidine); 

- paralel cu formarea cojii se dezvoltă aroma preparatului. 

Răcirea preparatelor este ultima etapă a procesului tehnologic, in timpul răcirii continuă să se 

elimine o parte din vaporii de apă, producand scăderea preparatelor in greutate. Pierderile in 

greutate sunt cu atat mai mari cu cat preparatele sunt mai mici şi au forme alungite, variind intre 8- 

25%. Paralel cu eliminarea vaporilor de apă are loc şi insolubilizarea 

amidonului.
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PREPARATE DIN ALUAT  DOSPIT 

GOGOŞI FANTEZI 

Caracterizarea preparatului. Gogoşile fantezi se prezintă sub formă impletită cu două sau trei 

bucle, avand suprafaţa pudrată cu zahăr farin. Sunt apreciate pentru valoarea energetică crescută, 

furnizată de amidonul şi zaharoza prezente in componenţa aluatului. 

Este un preparat care se digeră mai greu, intrucat se pregăteşte prin procesul de prăjire in baia de 

ulei şi se consumă in stare caldă. Aceste particularităţi fac ca aluatul să fie mai greu descompus de 

sucul gastric. 

Cantităţi de materii prime pentru 10 buc. x 120 g buc:pentru maia: făină 200 g; drojdie 30 g; 

lapte 140 ml; zahăr 10 g; 

- pentru aluat: făină 660 g; zahăr 50 g; lapte 220 ml; sare 1 g; 

vanilină 1/4 g; ouă 2 buc; 

- ulei 120 ml pentru prăjit; 

- zahăr farin 20 g. 

Tehnica preparării este următoarea: 

- se prepară aluatul dospit, conform schemei generale; 

- se porţionează in bucăţi, conform gramajului; 

- fiecare bucată se modelează intr-un fitil lung de 25 cm şi gros de 2 cm, 

răsucindu-se de la ambele capete, in sens invers; 

- se impleteşte in două, introducand capetele terminale sub preparat; 

- se aşază pe planşeta unsă cu ulei, ungandu-se şi la suprafaţă cu ulei; 

-               se lasă la fermentat (dospirea a III-a) aproximativ 30 min, pană 

cand işi măresc volumul şi au porozitatea corespunzătoare; 

-prăjirea compoziţiei in uleiul incins la 160... 180°C (temperatura uleiului se verifică 

introducand puţin aluat sau puţină faină, care trebuie să rămană la suprafaţă şi să se rumenească) se 

face cu partea crescută in ulei, ajutandu-se de o sistră şi avand grijă ca uleiul incins să nu acopere 

baza gogoşilor. Cand se rumeneşte partea introdusă in ulei se intorc, continuand prăjirea pană se 

obţine aceeaşi culoare pe ambele părţi. Se scot pe un grătar de sarmă aşezat deasupra unei tăvi, unde 

sunt lăsate pană se temperează. 
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Verificarea calităţii preparatului se efectuează prin următoarele determinări: 

- aspect exterior: gogoşi bine crescute, uniforme, culoare galbenă-aurie. 

suprafaţă netedă, fără să lase pe mană urme de grăsime, acoperite complet cu un strat subţire de 

zahăr farin; 

- aspectul in secţiune – bine coapte, porozitate crescută, goluri mici de aer, 

culoare uniformă; 

- gust, miros – specifice aluatului prăjit, dulce, cu aromă de vanilie şi rom. Să 

nu se simtă miros de ulei ranced; 

- consistenţa – elastică (prin presare revine la normal). 

Modul de prezentare şi servire 

Se prezintă pe platou, pudrate la suprafaţă cu zahăr farin. Se servesc ca desert sau la gustarea dintre 

mesele principale. 

Observaţii: Fiind un preparat cu tradiţie in ţara noastră, se prepară in toate localităţile ţării, dar  

forma şi componenţa lui este diferită. in funcţie de aceste considerente se stabileşte şi denumirea, 

astfel: 

GOGOŞI SIMPLE (120 g/buc.) 

Au aceeaşi componentă ca cele fantezi, dar cu formă rotundă. 

GOGOŞI CU MARMELADĂ (65 g/buc.) 

Au forma rotundă; după prăjire şi temperare se umplu cu marmeladă, realizand la mijlocul gogoşii 

un gol prin care se introduce marmelada (100 g pentru 10 buc.) cu ajutorul poşului cu dui. 

Gogoaşa obţinută are o valoare energetică crescută, datorită glucidelor sub formă de glucoza şi 

fructoză, provenite din componenţa marmeladei. Are un gust dulce pronunţat şi suprafaţa acoperită 

cu zahăr farin. 

GOGOŞI BRAŞOV (100 g/buc.) 

Aluatul dospit este frămantat cu lapte şi margarina, fiind aromatizat cu lămaie (10 g) şi vanilie (1/4 

g). După a doua frămantare aluatul este modelat sub formă de fitil care se infăşoară pe o vergea din 

lemn special, introducandu-se impreună in baia de ulei pană se rumeneşte. Se scoate apoi gogoaşa 

de pe vergea, avand aspect de rulou, gol la mijloc care se pudrează apoi cu zahăr şi se serveşte. 
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GOGOŞI BUCUREŞTI (120 g/buc.) 

Aluatul este frămantat cu lapte. Se modelează in formă rotundă, inainte de a se introduce in baia de 

ulei se aplatizează fiecare gogoaşă crescută, păstrand forma rotundă, dar mărindu-i suprafaţa, care 

se şi subţiază, avand aspectul unei lipii (painişoare). Se acoperă după prăjire şi temperare cu zahăr 

farin. Pentru toate sortimentele de gogoşi sunt folosite aceleaşi materii prime (pentru 10 buc.) ca la 

gogoşile fantezi. 

CORNURI 

Sunt preparate in mai multe variante, in funcţie ele adaosurile folosite. 

CORNURI SIMPLE (10 buc. x 110 g) 

Cantităţi necesare: 

- pentru maia: faină 150 g; drojdie 40 g; lapte 100 ml; zahăr 10 g; 

- pentru aluat: faină 600 g; lapte 180 ml; zahăr 105 g; ouă 2 buc; ulei 55 ml; sare 6 

g; vanilină 1/8 g. Sunt preparate din aluat dospit obişnuit, care după fermentarea a Il-a se imparte in 

bucăţi corespunzătoare gramajului; 

- fiecare bucată de aluat se modelează in formă rotundă şi se lasă in repaus 5-10 

min; 

- se intinde cu merdeneaua in formă de triunghi; 

- se rulează marginile triunghiului spre interior, de la varf spre bază, apoi de la 

bază spre varf; 

- se aşază pe tava unsă, curbandu-se uşor, pentru a-i da formă de corn; 

- după dospirea a IlI-a se ung cu ou la suprafaţă; 

- se decorează la mijloc cu puţin zahăr tos; 

- se coc la temperatura de 120 - 140°C; 

- se răcesc pe grătare de lemn; 

- se servesc ca desert sau la gustarea dintre mese. 

 



   

 
 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Titlu proiect: „Șanse sporite la angajare prin calificare” 
Contract nr. POCU/298/3/14/121167 

 

                                                                                              

 

CORNURI CU PASTĂ DE FRUCTE (10 buc. x120 g/buc.)Au acelaşi aspect ca şi cornurile simple, 

dar nu sunt decorate. Valoarea energetică este superioară, datorită conţinutului suplimentar de 

glucide provenite din pasta de fructe (350 g), biscuiţi (30 g), care le imprimă şi un gust dulce, 

pronunţat: 

- fiecare bucată de aluat se intinde cu merdeneaua sub formă de triunghi; 

- pe suprafaţa triunghiului se intinde un strat subţire de pastă de fructe, 

amestecată cu barot de biscuiţi; 

- se rulează apoi marginile aluatului spre interior, pentru a impiedica 

scurgerea pastei de fructe; 

- rularea se realizează de la varful triunghiului spre bază, apoi de la 

bază spre varf; 

- după a IlI-a fermentare se ung cu ou şi se coc; 

- după răcire se servesc ca desert sau la gustare, intre mesele 

principale. 

Pasta de fructe se poate inlocui cu gem, rahat, branză de vaci sau cu cremă de nuci, obţinută astfel: 

- se fierbe laptele (160 g) cu zahăr (80 g); 

- se toarnă peste pesmet (60 g); 

- se lasă să se tempereze; 

- se amestecă cu pudra de nuci (100 g) şi scorţişoară (1 g). Decorul la 

cornurile cu nuci este format din miez de nucă. 

BRÂNZOAICE 

Sunt preparate in mai multe sortimente, in funcţie de umpluturile folosite. 

Brânzoaicele moldoveneşti, numite şi ,,poale-n brau”, sunt deosebit de apreciate pentru valoarea 

energetică ridicată furnizată de amidonul provenit din făină, lactoza din branză si zaharoza. 

Valoarea nutritivă este completată de prezenţa proteinelor bogate in aminoacizi esenţiali provenite 

din branza de vaci (16,5%) şi din gălbenuşul de ou (14%). Aceste componente, prelucrate prin 

procesul de coacere, asigură preparatului o digestie uşoară, putand fi considerate şi ca preparate 

dietetice. 
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Cantităţi de materii prime necesare pentru 10 buc. x 120 g: 

- pentru maia: făină 100 g; drojdie 30 g; lapte 60 ml; zahăr 10 g; 

- pentru aluat: făină 400 g; zahăr 65 g; lapte 140 ml; ouă 2 buc; 

vanilină 1/8 g; sare 5 g; 

- pentru umplutură: branză vaci 350 g; zahăr 60 g; lămaie rasă (coajă) 

10 g; griş 20 g; ouă 1 buc; vanilină 1/10 g; 

- pentru decor: ouă 1 buc; zahăr tos 10 g; 

- aluatul dospit se intinde sub formă de fitil şi se imparte in 10 bucăţi; 

-fiecare bucată se modelează in formă rotundă, lăsandu-se in repaus 5-10 min.; 

- se intinde apoi in formă de romb, in mijlocul căruia se aşază 

umplutura de branză dulce, care se acoperă cu capetele opuse ale aluatului, suprapuse două cate 

două, pentru a da preparatului aspectul de plic;se aşază pe tava unsă cu ulei şi se lasă pentru a IlI-a 

fermentare; 

- se ung cu ou şi se decorează in mijloc cu puţin zahăr tos; -se coc la 

180- 220°C; 

- se servesc in stare caldă, ca desert, sau la gustarea dintre mesele 

principale; 

- se pot finisa şi pudrate cu zahăr farin după coacere, fără să se mai 

ungă cu ou inainte de coacere. 

Brânzoaice Dorna (100 g/buc). Se imparte aluatul dospit in 10 bucăţi: 

- se modelează in formă rotundă; 

- se lasă in repaus 5-10 min.; 

- fiecare bucată se presează cu mana pentru a se aplatiza, căpătand forma 

rotunjită; 

- in mijlocul aluatului se aşază umplutura, care se acoperă cu marginile acestuia, 

adunate spre mijloc (branză Dorna 160 g, branză vaci 160 g, ouă 1 buc, mărar 20 g); 

- se lasă pentru a treia dospire, se ung cu ou (1 buc), după care se coc la 

tempeiifaaade 180- 200°C. 

Având gustul uşor sărat, se pot servi la micul dejun, ca gustare la dejun sau gustarea dintre mese. 
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Băscuţe cu brânză de vaci (120 g/buc.) (branzoaice cuib). Se pregătesc astfel: 

- se imparte aluatul in 10 bucăţi; 

- se modelează in formă rotundă fiecare bucată; 

- se aşază pe tava unsă; 

- fiecare bucată de aluat, se presează la mijloc cu capătul merdenelei; 

- in golul format se toarnă umplutura de branză cu poşul cu dui (branză vaci 350 

g, zahăr 50 g, lămaie 10 g, griş 20 g, ouă 1 buc, vanilină 1/4 g); 

- se lasă in repaus pentru fermentarea a IlI-a; 

- se ung cu ou (1 buc.) şi se coc la temperatura de 180 . . . 220°C; 

- se servesc in stare caldă, ca desert, sau la gustarea dintre mese. 

BRIOŞI DE COFETĂRIE 

- au aspectul unei ciuperci prezentată cu piciorul in sus; 

- sunt formate numai din aluat dospit, cu o structură densă, datorită cantităţii mari 

de grăsime pe care o au in componenţă; 

- conţin o cantitate mică de zahăr, raportată la restul de alimente, favorizand servirea lor 

in stare caldă, la micul dejun. 

Cantităţi de materii prime pentru 10 buc. x 60 g: 

- pentru maia: faină 100 g; drojdie 30 g; lapte 30 ml; zahăr 10 g; 

- pentru aluat: făină 235 g; unt 150 g; ouă 4 buc; zahăr 35 g; sare 5 g; vanilină 

1/8 g; lapte 40 ml. Obţinerea aluatului se deosebeşte de tehnologia generală pentru că:aluatul se 

formează din şodou şi 3/4 din cantitatea de făină, avand o consistenţă moale; 

- in aluatul obţinut se adaugă imediat untul alifiat, continuand procesul de 

frămantare prin batere intensă; 

- maiaua se adaugă in aluatul deja format; 

- după fermentare (dospirea a Il-a) aluatul se introduce la frigider, minimum 6 

ore; 
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- se imparte aluatul in doua bucăţi: pentru baza brioşilor 3/4 din aluat şi 

restul 1/4 pentru partea superioară; 

- fiecare bucată de aluat se imparte in zece; 

- bucăţile mari se modelează in forma rotundă şi se pun in forme de 

tarte unse cu unt; 

- se presează fiecare bucată la mijloc şi se ataşează bucata mai mică de aluat, 

modelat in formă de pară, cu partea ascuţită in interior; 

- se lasă pentru fermentarea a IlI-a; 

- se ung cu ou şi se coc la temperatura de 180 ... 220°C; 

- se temperează pe grătare de lemn şi se servesc la micul dejun. 

COVRIGI POLONEZI (10 buc.x80 g) 

Cantităţi de materii prime necesare: 

 pentru maia: făină 50 g; drojdie 20 g; lapte 30 ml; zahăr 10 g; 

 pentru aluat: făină 320 g; unt 60 g; ouă 1 buc; zahăr 60 g; sare 5 g; vanilină 1/4 g; lapte 

70 ml; ulei 10 ml; lămaie rasă (coajă) 5 g; 

 pentru sirop: zahăr 200 g; glucoza 40 g; vanilină 1/4 g; lămaie rasă (ccajă) 5 g; apă 120 

ml. 

Sunt caracterizaţi printr-un conţinut superior de glucide si lipide, faţă de aluatul dospit obişnuit. 

Glucidele se adaugă sub formă de glucoza şi zaharoză folosite la prepararea siropului cu care sunt 

insiropaţi covrigii după coacere. 

Se obţin astfel: 

 aluatul dospit este intins in foaie subţire de 1 cm; 

 deasupra se intinde untul alifiat şi apoi se impătureşte aluatul in patru, lăsandu-se la rece 

pană la solidificarea untului; 

 se intinde in foaie groasă de 1 cm; 

 se taie faşii late de 1,5 cm şi lungi de 45 cm; 

 fiecare faşie se răsuceşte de la ambele capete spre mijloc, căpătand aspect de spirală, care se 
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impleteşte la extremitatea capetelor de două ori, lipind varfurile pe inelul care se formează, 

căpătand, astfel, forma de opt; 

 se aşază covrigul format pe tava unsă; 

 urmează fermentarea (a III-a), după care se ung cu ou la suprafaţă şi se coc. După răcire, se 

insiropează in siropul fierbinte; 

 se răcesc şi apoi se servesc ca desert. 

MELCI CU MARMELADĂ (10 buc. x 110 g) 

Cantităţi de materii prime necesare: 

- pentru maia: făină 100 g; drojdie 30 g; lapte 70 g; zahăr 10 g; 

- pentru aluat: făină 400 g; ouă 1 buc; zahăr 65 g; sare 5 g; vanilină 1/8 g; lapte 

110 ml; ulei 35 ml; 

- pentru umplutură: marmeladă 400 g; pesmet 20 g; 

- pentru sirop: zahăr 200 g; glucoza 25 g; vanilină 1/4 g; esenţă de rom 5 ml. 

Au aspectul unei cochilii de melc, unde aluatul dospit alternează cu stratul de marmeladă. Sunt 

apreciaţi, in principal, pentru gustul dulce pronunţat şi pentru valoarea energetică furnizată de 

glucide. 

Se obţin astfel: 

- aluatul dospit se intinde in foaie groasă 1/2 cm; se unge suprafaţa cu 

marmeladă şi apoi se rulează; 

- se taie in bucăţi late de 3 cm; , 

- fiecare bucată se aşază cu secţiunea in sus, avand grijă ca partea terminală a 

aluatului să se introducă sub preparat; 

- fermentarea (a III-a), după care se ung cu ou la suprafaţă şi apoi se coc; 

- se ung imediat la suprafaţă cu un strat subţire de sirop. 
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COJI PENTRU SAVARINE (10 buc. x 30 g) 

Cantităţi de materii prime necesare: 

- pentru maia: făină 50 g; drojdie 15 g; lapte 20 ml; zahăr 5 g: 

- pentru aluat: făină 200 g; zahăr 20 g; lapte 180 ml; ulei 30 ml; lămaie rasă 

(coajă) 5 g; vanilină 1/4 g; sare 5 g; ouă 1 buc. 

Au aspectul formelor speciale din tablă, in interiorul cărora se toarnă aluatul dospit inainte de 

coacere. 

Aluatul dospit, se prepară după tehnologia generală, avand, insă, o consistenţă moale. 

După fermentarea a II-a aluatul se toarnă in formele speciale, asemănătoare unui trunchi de con, cu 

marginile ondulate, după care urmează fermentarea a III-a şi apoi coacerea. 

Cojile preparate, după răcire, se folosesc la montarea savarinelor. 

COZONAC SIMPLU (1 kg) 

Cantităţi de materii prime necesare: 

- pentru maia: făină 150 g; drojdie 40 g; lapte 95 ml; zahăr 100 g; 

- pentru aluat: taină 30 g pentru opărit +410 g; unt 40 g; gălbenuşuri ou 4 buc; 

albuşuri ou 3 buc.;zahăr 200 g; sare 5 g; vanilină 1/8 g; lapte 60 ml pentru opărit +20 ml; ulei 40 ml; 

lămaie rasă (coajă) 20 g. 

Fiind un preparat in a cărui componenţă zahărul şi grăsimea sunt in cantităţi mai mari decat la 

aluatul obişnuit, procesul de afanare este ingreuiat. Pentru a favoriza porozitatea aluatului, 

albuşurile sunt adăugate sub formă de spumă bătută cu zahărul prevăzut pentru aluat şi se 

refrămantă de 2-3 ori la interval de 50-60 min.; 

 după fermentare aluatul se intinde intr-un fitil cu lungimea dublă decat a formei şi grosimea 

de 5-6 

 cm; 

 se răsuceşte de la ambele capete in sens invers şi se impleteşte in două; 

 se aşază in formele unse cu margarina şi tapetate cu zahăr; 

 se lasă din nou la fermentat –şi apoi se ung cu ou la suprafaţă; 

 se coc la temperatura de 120°C timp de 10-15 min şi apoi la 180 - 220°C pană sunt bine 
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copţi; 

 se scot imediat din forme şi se răcesc pe grătare de lemn; 

 sunt comercializaţi la kilogram şi se servesc ca desert, tăiaţi in felii subţiri sau la micul dejun. 

Tehnologia de obtinere a gogosilor inelus 

Materii prime necesare 

Pentru producerea gogosilor inelus sunt necesare faina, drojdie, apa, zahar, sare, grasime. 

Trebuie sa se aleaga o faina speciala pentru patiserie, cu continut proteic de 11-12%, care are o 

toleranta mai buna la o fermentare mai lunga; aluatul obtinut se modeleaza mai usor, iar produsul 

finit are o textura mai buna a miezului si un gust mai bun. 

In general se foloseste drojdie uscata, care, inainte de a fi adaugata in compozitie, trebuie hidratata 

timp de 5-10 minute in apa calda. Cantitatea de apa folosita determina consistenta aluatului, care nu 

trebuie sa fie nici prea uscat, nici prea moale. Daca este prea uscat, se adauga apa, daca este moale 

se prelungeste timpul de malaxare sau de odihna. 

Procesul tehnologic 

Procesul tehnologic de obtinere al gogosilor presupune urmatoarele etape : 

Malaxarea sau amestecul ingredientelor, timp de 10 minute in malaxor 

Odihna aluatului sau fermentarea, timp de aproximativ 15 minute la temperatura de 35-40 °C. 

Modelarea aluatului in forma de gogosi se face automat, turnand aluatul in dozatorul masinii de 

gogosi apoi se initiaza comanda din tabloul de comanda iar masina va doza in uleiul incins la 200°C 

gogosile in forma de inel, le va intoarce de doua ori si le va evacua in cosul colector. 

 

 


