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privire la produsele alimentare 

 
 

GuvernulăRepubliciiăMoldovaăHOT R ŞTE: 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

LEGE  
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 

 
Parlamentulăadopt ăpreгentaălegeăorganic . 

Preгentaă legeă esteă armoniгat ă cuă Regulamentulă (UE)ă nr.ă 1169/2011ă ală
Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 
informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 i (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului 
European i ale Consiliului i de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a 
Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a 
Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European i a Consiliului, a Directivelor 
2002/67/CE i 2008/5/CE ale Comisiei i a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al 
Comisiei. 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZI II GENERALE 
Articolul 1. Obiectul i domeniul de aplicare 
 
(1) Prezenta lege stabile te bazele pentru asigurarea unui înalt nivel de 

protec ie a consumatorului în domeniul informa iilor referitoare la produsele 
alimentare, luând în considerare diferen ele de percep ie ale consumatorilor i 
nevoia acestora de informa ii i asigurând în acela i timp buna func ionare a pie ei 
interne. 

(2) Prezenta lege define te principiile, cerin ele iăresponsabilit ile generale 
care reglementeaг ă informa iile referitoare la produsele alimentare, în special 
etichetarea produselor alimentare. Aceasta prevede mijloacele pentru garantarea 
dreptului consumatorilor la informare i procedurile pentru furnizarea informa iilor 
referitoare la produsele alimentare, inând seama de necesitatea de a prevedea 
suficient ăflexibilitateăpentruăaăputeaăr spundeăevolu iilor viitoare i noilor cerin e 
privind informa iile. 

(3)ă Preгentaă legeă seă aplic ă operatoriloră dină businessul alimentar în toate 
etapele lan uluiă alimentar,ă înă caгulă înă careă activit ile acestora seă refer ă la 
informareaă consumatoriloră cuă privireă laă produseleă alimentare.ă Aceastaă seă aplic ă
tuturor produselor alimentare destinate consumatorului final, inclusiv produselor 
alimentare livrate de unit ile de restaura ieă colectiv ă i produselor alimentare 
destinateă aă fiă furniгateă acestora.ăPreгentaă legeă seă aplic ă serviciiloră deă restaura ie 
oferiteădeăsociet ile de transport.  

 
Articolul 2. No iuni 
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(1)ăÎnăscopulăaplic riiăpreгenteiălegiăseăutiliгeaг ăno iunileădinăLegeaănr.113ă

dină 18ă maiă 2012ă cuă privireă laă stabilireaă principiiloră şiă aă cerin eloră generaleă aleă
legisla ieiă privindă siguran aă alimenteloră şi,ă adi ional,ă seă definescă urm toareleă
no iuniăprincipale: 

aditiv alimentar – orice substan ă care,ă înămodă normal,ă nuă seă consum ă caă
aliment în sine iănuăseăutiliгeaг ăcaăingredientăalimentarăcaracteristic,ăcuăsauăf r ă
valoareă nutritiv ,ă iă aă c reiă ad ugareă deliberat ,ă înă scopă tehnologic,ă înă produseleă
alimentare pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratare, 
ambalare, transport sau depozitare are ca rezultat sau se poate considera în mod 
reгonabilă c ă ară puteaă aveaă caă reгultat,ă transformareaă saă sauă transformareaă
produselor sale secundare, în mod direct sau indirect, într-oă component ă aă
produselorăalimentareăînăcauг . 

adjuvant tehnologic – orice substan ăcare: 
a)ănuăseăconsum ăcaăalimentăînăsine; 
b) este utilizat deliberat în prelucrarea materiilor prime, a produselor 

alimentare sau a ingredientelor acestora pentru a îndeplini un anumit obiectiv 
tehnologicăînătimpulătrat riiăsauăprelucr rii;ă 

c) poate avea ca rezultat prezen a neinten ionat ,ădarăinevitabil ădinăpunctădeă
vedere tehnic, a unor reziduuri ale substan ei respective sau a deriva ilor acesteia 
în produsul finit, cu condi iaăcaăacesteăreгiduuriăs ănuăpreгinteăniciăunăriscăsanitară
iăs ănuăaib ăefecteătehnologiceăasupraăprodusuluiăfinit; 

arome – înseamn ăproduse: 
a)ăcareănuăsuntădestinateăconsumuluiăsubăaceast ăform ,ăcareăsuntăad ugateă

produselor alimentare pentru a le da sau a le modifica mirosul i/sau gustul; 
b)ă compuseă sauă formateă dinăurm toareleă categorii:ă substan e aromatizante, 

preparate aromatizante, arome ob inute prin tratament termic, precursori de arome, 
alte arome sau amestecuri ale acestora; 

câmp vizual – toate suprafe ele unui ambalaj care pot fi citite dintr-un singur 
unghi de vedere; 

câmpul vizual principal – câmpul vizual al unui ambalaj care este cel mai 
probabilăs ăfieăv гutălaăprimaăvedereădeăc treăconsumatorălaămomentulăcump r riiă
iăcareăpermiteăconsumatoruluiăs ăidentificeăimediatăunăprodusădup ăcaracterulăsauă

natura sa i,ădac ăesteăcaгul,ădup ămarca acestuia. În cazul în care ambalajul are 
mai multe câmpuri vizuale principale identice, câmpul vizual principal este cel ales 
de operatorul din businessul alimentar; 

carne – p r ileă comestibileă dină ungulateă domestice,ă p s riă deă curte,ă
lagomorfe,ă vânată s lbatic,ă vânată deă cresc torie,ă vânată mică s lbatic,ă vânată mareă
s lbatic,ăinclusivăsângele; 

carne separată mecanic (CSM) – produs ob inutăprinăîndep rtareaăc rniiădeă
peă oaseleă acoperiteă deă carneă dup ă deгosareă sauă deă peă carcaseleă deă p s ri,ă prină
mijloace mecaniceăcareădetermin ădistrugereaăsauămodificareaăstructuriiăfibroaseăaă
mu chilor; 
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data durabilită ii minimale – înseamn ădataăpân ălaăcareăprodusulăalimentară
î iăp streaг ăpropriet ileăspecificeăatunciăcândăesteăp stratăînămodăcorespunг tor; 

denumire curentă – denumireă careă esteă acceptat ă dreptă denumireă aă
produsuluiăalimentarădeăc treăconsumatori,ăf r ăcaădenumireaăs ănecesiteăexplica ii 
suplimentare; 

denumire descriptivă – denumireă careă ofer ă oă descriereă aă produsuluiă
alimentar i,ădac ăesteăcaгul,ăaăutiliг riiăluiăînămodăsuficientădeăclarăîncâtăs ăpermit ă
consumatoruluiăs ăstabileasc ănaturaăefectiv ăaăacestuiaă iăs ăîlădeosebeasc ădeăalteă
produse cu care ar putea fi confundat; 

denumire legală – denumirea unui produs alimentar vândut consumatorului 
final sau unit ilor de restaura ieăcolectiv ; 

enzimă alimentară – produs ob inut din organisme vegetale, animale sau 
microorganisme sau din produse derivate din acestea, inclusiv din produsele 
ob inute printr-un proces de fermentare folosind microorganisme. 

etichetare – men iunile, indica iile,ă m rcileă sauă denumirileă comerciale,ă
imaginileă sauă semneleă careă seă refer ă laă unăprodusă alimentară iă careă figureaг ăpeă
orice ambalaj, document, anun ,ă etichet ,ă inelă sauă man et ă careă înso esc sau se 
refer ălaărespectivulăprodus; 

etichetă – marcaj,ămarc ,ăsemn,ăimagineăsauăalt ădescriereăscris ,ăimprimat ,ă
tan at ,ă marcat ,ă gravat ă sauă tip rit ă peă ună produsă alimentară sauă ata at ă

ambalajului sau recipientului unui astfel de produs; 
informa ii obligatorii referitoare la produsele alimentare – men iunile pe 

careăleăimpunăacteleănormativeăna ionaleăpentruăaăfiăfurniгateăconsumatoruluiăfinal; 
informa ii referitoare la produsele alimentare –   informa iile referitoare la 

un produs alimentar puse la dispozi ia consumatorului final prin intermediul unei 
etichete, al altor documente înso itoare sau prin orice alte mijloace, inclusiv 
instrumenteăaleătehnologieiămoderneăsauăcomunicareăverbal ; 

ingredient – orice substan ăsauăprodus,ăinclusivăaromele,ăaditiviiăalimentariă
i enzimele alimentare, precum i orice constituent al unui ingredient compus, 

utiliгat( )ăînăfabricareaăsauăpreparareaăunuiăprodusăalimentară iăpreгent( )ăînc ăînă
produsulă finit,ă eventuală subă oă form ă modificat ,ă reгiduurileă nuă suntă considerateă
ingrediente; 

ingredient compus – ingredient care este, la rândul lui, produs din mai multe 
ingrediente; 

ingredient primar – ingredientul sau ingredientele dintr-un produs alimentar 
careărepreгint ămaiămultădeă50ă%ădinărespectivulăalimentăsauăpeăcareăconsumatorulă
leă asociaг ă deă obiceiă cu denumirea produsului i pentru care, în majoritatea 
caгurilor,ăesteănecesar ăoămen iuneăcantitativ ; 

introducere pe pia ă - de inerea produselor alimentare sau a hranei pentru 
animaleăînăscopulăvânг rii,ăinclusivăoferireaăpentruăvânгareăsauăoriceăalt ăform ădeă
transfer,ăindiferentădac ăesteăgratuit ăsauănu,ă iăîns i vânzarea, distribu ia i alte 
forme de transfer; 
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legisla ia privind informa iile referitoare la produsele alimentare – acte 
normativeă na ionaleă careă reglementeaг ă informa iile referitoare la produsele 
alimentare, în special etichetarea, inclusiv normele generale aplicabile, în anumite 
împrejur ri,ă tuturoră produseloră alimentareă sauă anumitoră categoriiă deă produseă
alimentare iănormeleăcareăseăaplic ănumaiăunorăproduseăalimentareăspecifice; 

lizibilitate – aspectul fizic al informa iilor prin care informa iile sunt 
accesibile vizual publicului larg care este determinat de diferite elemente, printre 
care dimensiunea fontului, distan a dintre litere, distan a dintre rânduri, de 
grosimea liniilor,ă culoare,ă tipulă caracterelor,ă raportulă dintreă l imea iă în l imea 
caracterului, suprafa a materialului, precum i de contrastul semnificativ dintre text 
i fundal; 

loc de provenien ă – orice loc indicat ca fiind locul din care provine un 
produs alimentar (dar care nu este araă deă origine),ă denumireaă comercial ă sauă
adresaă operatoruluiă dină sectorulă alimentară peă etichet ă nuă repreгint ă oă indicareă aă

riiă deăorigineă sauă aă loculuiădeă provenien ă aăproduseloră alimentareă înă în elesul 
prezentei legi; 

mijloc de comunicare la distan ă – oriceă mijlocă care,ă f r ă preгen aă fiгic ă
simultan ă aă furniгoruluiă i a consumatorului, poate fi utilizat pentru încheierea 
unuiăcontractăîntreăacesteăp r i. 

nutrient – proteine,ă glucide,ă gr simi,ă fibre,ă sodiu,ă vitamineă i minerale 
enumerate în Partea A punctul 1 din Anexa nr. 13 la prezenta lege, precum i 
substan ele care apar in sau fac parte din oricare dintre respectivele categorii; 

nanomaterial fabricat – orice material produs în mod inten ionat care 
con ine una sau mai multe dimensiuni de ordinul a 100 nm sau mai pu in sau care 
esteăalc tuitădinăp r i func ionale distincte, în interior sau la suprafa ,ădintreăcareă
multe au una sau mai multe dimensiuni de ordinul a 100 nm sau mai pu in, inclusiv 
structurile, aglomeratele sau agregatele,ăcareăpotăs ăaib ăoădimensiuneămaiămareădeă
100ănm,ădarăposed ăpropriet iăcaracteristiceăsc riiănanometrice.ăPropriet ile care 
suntăcaracteristiceăsc riiănanomentriceăinclud: 

a)ă propriet ile legate de suprafa aă specific ă mareă aă materialeloră luate în 
considerare; 

b)ă propriet ile fizico-chimiceă specificeă careă difer ă deă celeă aleă aceluia i 
materialăsubăalt ăform ădecâtăceaănanometric ; 

prelucrare – orice ac iuneă careă modific ă înă modă semnificativă produsulă
ini ial,ăinclusivăprinăînc lгire,ăafumare,ăs rare,ăcoacere,ăuscare,ămarinare,ăextragere,ă
extrudare sau o combina ie a acestor procedee; 

preparate din carne – carneaăproasp t ,ăinclusivăcarneaăcareăaăfostăsec ionat ă
înă fragmente,ă c reiaă iă seă adaug ă produseă alimentare,ă condimenteă sauă aditiviă sauă
care aăfostăsupus ăuneiăprelucr riăinsuficienteăpentruăaămodificaăînăesen ăstructuraă
fibroas ă aă mu chilor i a determina astfel dispari iaă caracteristiciloră c rniiă
proaspete; 

produs alimentar preambalat – unitateădeăvânгareădestinat ăaă fiăpreгentat ă
ca atare consumatorului final iăunit ilor de restaura ieăcolectiv ,ăconstituit ădintr-
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un produs alimentar i din ambalajul în care a fost introdus înainte de a fi oferit 
spreă vânгare,ă peă careă acestă ambalajă îlă acoper ă înă întregimeă sauă par ial, dar în 
asemenea mod încât con inutulă s ă nuăpoat ă fiămodificată f r ă caă ambalajulă s ă fieă
deschisăsauăs ăsuporteăoămodificare,ăconceptulădeăprodusăalimentarăpreambalatănuă
acoper ă produseleă alimentareă ambalateă înă spa iul de comercializare la cererea 
consumatorului, respectiv preambalateăînăvedereaăvânг riiădirecte; 

produse din carne – produseă prelucrateă careă reгult ă dină prelucrareaă c rniiă
sau din prelucrarea produselor astfel prelucrate, astfel încât suprafa a de tran are 
permite constatarea dispari iei caracteristicilor de carne proasp t ; 

produse neprelucrate – produsele alimentare care nu au fost prelucrate i 
includ produsele care au fost divizate, separate, tran ate, decupate, dezosate, 
tocate,ă jupuite,ăm cinate,ă t iate,ă cur ate,ă decorticate,ăm cinate,ă r cite,ă înghe ate, 
congelate sau decongelate; 

produse pescăre ti – toateăanimaleleămarineăsauădeăap ădulceă(cuăexcep ia 
molu telor bivalve, echinodermelor vii, tunicatelor vii i gasteropodelor marine vii 
i a tuturor mamiferelor marine, reptile i broa te),ă s lbaticeă sauă deă cresc torie,ă

inclusiv toate formele iăp r ile comestibile ale acestor animale; 
produse prelucrate – produseleă alimentareă careă reгult ă prină prelucrareaă

produseloră neprelucrate.ă Acesteă produseă potă s ă con in ă ingredienteă necesareă
fabric riiălorăsauăcareăleăconfer ăcaracteristiciăspecifice; 

publicitate – oriceă form ă deă preгentareă aă uneiă activit i comerciale, 
industriale,ă artiгanaleă sauă liberaleă înă scopulă promov riiă furniг riiă deă bunuriă sauă
servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi i obliga ii; 

substan ă suport – sunt substan e folosite pentru a dizolva, dilua, dispersa 
sauăaămodificaăfiгicăunăaditivăalimentar,ăarom ăalimentar ,ăenгim ăalimentar ăsauă
nutrient i/sauă alt ă substan ă ad ugat ă unuiă alimentă înă scopuriă nutri ionale sau 
fiгiologiceăf r ăa-i altera func iile ( iăf r ăaăexercitaăunăefectătehnologicăpropriu)ăînă
scopul de a facilita manipularea, aplicarea sau folosirea acestuia; 

unitate de restaura ie colectivă – orice unitate (inclusiv un vehicul sau un 
stand fix sau mobil) precum restaurantele, cantinele, colile, spitalele iăsociet ile 
deăcatering,ă înăcare,ă înăcadrulăuneiăactivit i profesionale, sunt preparate produse 
alimentareădestinateăconsumuluiădirectădeăc treăconsumatorulăfinal; 

(2)ăSeăaplic ,ădeăasemenea,ăurm toareleăno iuniăspecifice:  
Declara ia nutri ională sau etichetarea nutri ională seărefer ălaăinforma iile 

care men ioneaг : 
a)ăvaloareaăenergetic ;ăsau 
b)ăvaloareaăenergetic ă i unul sau mai mul iănumaiădintreăurm toriiănutrien i: 
- gr simiă (aciгiă gra i satura i, acizi gra i mononesatura i, acizi gra i 

polinesatura i); 
- glucide (zaharuri, polioli, amidon); 
- sare; 
- fibre; 
- proteine; 
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- oricare dintre vitaminele sau mineralele men ionate în anexa nr. 12 
sec iuneaă1ăpunctul 1 iăpreгenteăînăcantit iăsemnificative,ădup ăcumăse prevede în 
anexa nr 12 sec iuneaă1 punctul 2. 

Grăsimi - lipidele totale, inclusiv fosfolipidele. 
Acizi gra i satura i - acizii gra iăf r ăleg tur ădubl . 
Acizi gra i trans - acizi gra i cu cel pu inăoăleg tur ădubl ăneconjugat ă( i 

anumeă întrerupt ă deă cel pu in o grupare metilen) carbon-carbon, în configura ie 
trans. 

Acizi gra i mononesatura i - acizii gra iăcuăoăleg tur ădubl ăînăpoгi ie cis. 
Acizi gra i polinesatura i - acizi gra iăcuădou ăsauămaiămulteăleg turiădubleă

cis sau cismetilenice întrerupte. 
Glucide - înseamn ă oriceă carbohidrată careă esteă metaboliгată înă organismă i 

care include polioli. 
Zaharuri - toate monozaharidele i dizaharidele prezente într-un produs 

alimentar, cu excep ia poliolilor. 
Polioli - alcooli care con inămaiămultădeădou ăgrup riăhidroxil. 
Proteine - con inutul de proteine calculat utilizând formula: proteine = azot 

total Kjeldahl × 6,25. 
Sare - con inutul de sare echivalent calculat utilizând formula: sare = sodiu 

× 2,5. 
Fibre - polimeri glucidici compu i din trei sau mai multeă unit i 

monomerice, care nu sunt nici digera i, nici absorbi i în intestinul sub ire uman i 
care apar inăuneiaădintreăurm toareleăcategorii: 

- polimeri glucidici comestibili, prezen i în mod natural în produsele 
alimentare consumate ca atare; 

- polimeri glucidici comestibili care au fost ob inu i din materii prime 
alimentare prin mijloace fizice, enzimatice sau chimice i care au un efect 
fiziologic benefic demonstrat prin dovezi tiin ifice general acceptate; 

- polimeri glucidici comestibili sintetici care au un efect fiziologic benefic 
demonstrat prin dovezi tiin ifice general acceptate. 

Valoarea medie - valoareaăcareărepreгint ăcelămaiăbineăcantitateaădeănutrien i 
con inut ădeăunăanumităprodusăalimentară iăreflect ăajust riăcareăiauăînăconsiderare 
varia iile sezoniere, obiceiurile de consum i al i factori care ar putea determina 
varia ia valorii efective. 

(3) În sensul prezentei legi, araădeăorigineăaăunuiăprodusăalimentarăseărefer ă
la originea unui produs alimentar. 

 
CAPITOLUL II 

PRINCIPIILE GENERALE ALE INFORMA IILOR REFERITOARE LA 
PRODUSELE ALIMENTARE 

 
Articolul 3. Obiective generale 
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(1) Furnizarea informa iiloră referitoareă laă produseleă alimentareă urm re te 
asigurarea unui nivel ridicat de protec ieăaăs n t ii i intereselor consumatorilor, 
oferindăconsumatorilorăfinaliăoăbaг ăpentruăaăfaceăoăalegereăînăcuno tin ădeăcauг ă
i pentru a utiliza în mod sigur produsele alimentare, inând seama în special de 

considera ii de ordin sanitar, economic, ecologic, social i etic. 
(2) Cerin eleă preгentei legi creeaг ăun spa iu în care produsele alimentare 

produse iă comercialiгateă legală s ăcirculeă liber,ă inând seama de necesitatea de a 
ap raăintereseleălegitimeăaleăproduc toriloră i de a promova fabricarea de produse 
de calitate. 

(3) Atunci când legisla ia privind informa iile referitoare la produsele 
alimentare stabile te noi cerin e,ăseăacord ăoăperioad ădeătranгi ieădup ăintrareaăînă
vigoare a noilor cerin e, cu excep iaăcaгurilorăjustificateăînămodăcorespunг tor.ăÎnă
timpul unei perioade de tranzi ie, produseleă alimentareă aleă c roră eticheteă nuă
respect ănoileă cerin e pot fi introduse pe pia ,ă iară stocurileădeăastfelădeăproduseă
introduse pe pia ă înainteă deă expirareaă perioadeiă deă tranгi ieă potă continuaă s ă fieă
vânduteăpân ălaăepuiгareaălor. 

 
Articolul 4. Principiileă careă reglementeaг ă informa iile obligatorii 

referitoare la produsele alimentare 
(1) Informa iile obligatorii referitoare la produsele alimentare impuse de 

legisla ia privind informa iileă referitoareă laă produseleă alimentareă seă refer ă laă
informa iileăcareăseăîncadreaг ăînăspecialăînăurm toareleăcategorii: 

a) informa ii privind identitatea i compozi ia,ă propriet ile sau alte 
caracteristici ale produsului alimentar; 

b) informa ii privind protec iaăs n t ii consumatorilor iăutiliгareaăsigur ăaă
unuiăprodusăalimentar.ăÎnămodăspecial,ăacesteaăseărefer ălaăinforma ii privind: 

- însu irile legate de compozi ieăcareăpotăd unaăs n t ii anumitor grupuri de 
consumatori; 

- dataă durabilit ii minimale, condi iileă deă p strareă i de siguran ă aă
utiliг rii; 

- efecteleă asupraă s n t ii, inclusiv riscurile i consecin ele legate de 
consumulăd un toră i periculos al unui produs alimentar; 

c) informa ii privind caracteristicile nutri ionaleă careă s ă permit ă
consumatorilor,ăinclusivăcelorăcareăurmeaг ăunăregimăalimentarăspecial,ăs ăaleag ă
în cuno tin ădeăcauг . 

(2) Atunci când se ia în considerare nevoia de informa ii obligatorii 
referitoare la produsele alimentare iă careă s ă permit ă consumatoriloră s ă fac ă oă
alegere în cuno tin ă deă cauг ,ă seă ineă seamaă deă faptulă c ă majoritatea acestora 
consider ă deosebită deă necesareă anumiteă informa ii pe care le pre uiesc în mod 
special sau de orice avantaje general acceptate pentru consumator. 

 
CAPITOLUL III 
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CERIN E GENERALE PRIVIND INFORMA IILE REFERITOARE LA 
PRODUSELE ALIMENTARE IăRESPONSABILIT ILE 

OPERATORILOR DIN BUSINESSUL ALIMENTAR 
 

Articolul 6. Cerin ădeăbaг  
 
Oriceă produsă alimentară destinată consumatoruluiă finală sauă unit ilor de 

restaura ieă colectiv ăesteă înso it de informa ii referitoare la produsul respectiv în 
conformitate cu prezenta lege. 

 
Articolul 7. Practici corecte de informare 
 
(1) Informa iileă referitoareă laă produseleă alimentareă nuă trebuieă s ă induc ă

cump r torulăînăeroare,ăînăspecial: 
a) în ceea ce prive te caracteristicile produsului alimentar i în special în 

ceea ce prive teă natura,ă identitatea,ă propriet ile, compozi ia, cantitatea, data 
durabilit ii minimale, ara de origine sau locul de provenien ,ă metodaă deă
fabrica ie sau produc ie; 

b)ăatribuindăprodusuluiăalimentarăefecteăsauăpropriet i pe care nu le are; 
c)ăsugerândăc ăprodusulăalimentarăposed ăcaracteristiciăspeciale,ăatunciăcând,ă

înărealitate,ătoateăproduseleăalimentareăsimilareăposed ăasemeneaăcaracteristici,ămaiă
ales eviden iind în mod special prezen a sau absen a anumitor ingrediente sau/ i 
nutrien i; 

d)ăsugerând,ăprinăintermediulăpreгent rii,ă înădescrieriăsauăimagini,ăpreгen a 
unuiăanumităprodusăalimentarăsauăaăunuiăanumităingredient,ăcât ăvreme,ăînărealitate,ă
oăcomponent ăpreгent ăînămodănaturalăsauăunăingredientăutiliгatăînămodănormalăînă
respectivulăprodusăalimentarăaăfostăînlocuit( )ăcuăoăalt ăcomponent ăsauăcuăunăaltă
ingredient. 

(2) Informa iile referitoare la produsele alimentare sunt precise, clare i u or 
de în elesădeăc treăconsumator. 

(3)ă Subă reгervaă derog riloră prev гuteă deă legisla ia na ional ă aplicabil ă
apelor minerale naturale i produselor alimentare cu destina ii nutri ionale 
speciale, informa iile referitoare la produsele alimentare nu atribuie niciunui 
produsăalimentarăpropriet i de prevenire, de tratament sau de vindecare a unei boli 
umane iănuăevoc ăastfelădeăpropriet i. 

(4) Alineatele (1), (2) iă(3)ăseăaplic ,ădeăasemenea: 
a)ăpublicit ii; 
b)ă preгent riiă produseloră alimentare,ă înă specială formei,ă aspectuluiă sauă

ambalajului acestora, materialului folosit pentru ambalare, modului în care sunt 
prezentate, precum i locului în care sunt expuse. 

(5)ăSeăinterгiceăaplicareaăpeăambalajăsauăetichet ăaăetichetelorăsuplimentareă
(inclusiv a celor autoadezive). 
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Articolul 8. Responsabilit i 
 
(1)ăOperatorulădinăbusinessulă alimentară c ruiaă îiă revineă r spundereaăpentruă

informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare este operatorul sub a 
c ruiă denumireă sauă denumireă comercial ă seă comercialiгeaг ă produsulă alimentară
sau,ădac ăoperatorulă respectivă nuă areă sediulăRepublicaăMoldova,ă importatorul pe 
pia a Republicii Moldova. 

(2)ăOperatorulădinăbusinessulă alimentară c ruiaă îiă revineă r spundereaăpentruă
informareaăconsumatoriloră cuăprivireă laăproduseleă alimentareăasigur ă existen a i 
acurate ea informa iilor referitoare la produsele alimentare în conformitate cu 
legisla iaăaplicabil ăprivindăinforma iile referitoare la produsele alimentare. 

(3) Operatorii din businessul alimentar care nu intervin în informa iile 
referitoare la produsele alimentare despre care tiu sau presupun, pe baza 
informa iilor pe care le de in,ăc ănuăsuntăconformeăcuălegisla iaăaplicabil ăprivindă
informa iile referitoare la produsele alimentare, nu suntă înă dreptă s  furnizeze 
produsele alimentare înăcauг . 

(4) Operatorii din businessul alimentar, în cadrul întreprinderilor pe care le 
gestioneaг ,ă nuă modific ă informa iile care înso escă ună produsă alimentară dac ă oă
astfel de modificare ar induce în eroare consumatorul final sau ar reduce în orice 
alt mod nivelul de protec ie a consumatorului iăposibilit ile acestuia de a alege în 
cuno tin ădeăcauг .ăOperatoriiădinăbusinessulăalimentarăsuntăr spunг toriădeăoriceă
modific riă peă careă leă efectueaг ă înă caгulă informa iilor referitoare la produsele 
alimentare care înso esc un produs alimentar. 

(5)ă F r ă aă aduceă atingereă alineateloră (2)-(4), operatorii din businessul 
alimentar,ă înă cadrulă întreprinderiloră peă careă leă gestioneaг ,ă asigur ă iă verific ă
respectarea cerin elor legisla iei privind informa iile referitoare la produsele 
alimentare i ale dispozi iilor na ionaleă corespunг toareă relevanteă pentruă
activit ile lor. 

(6)ăÎnăcadrulăîntreprinderilorăpeăcareăleăgestioneaг ,ăoperatoriiădinăbusinessulă
alimentară asigur ă transmitereaă informa iilor privind produsele alimentare care nu 
sunt preambalate i careă suntă destinateă consumatoruluiă finală sauă uneiă unit i de 
restaura ieă colectiv ă c treă operatorulă dină businessul alimentar care recep ioneaг ă
produsele alimentare respective pentru a permite, atunci când este necesar, 
furnizarea informa iilor obligatorii referitoareă laă produseleă alimentareă c treă
consumatorul final. 

(7)ă Înă urm toareleă caгuri,ă operatoriiă dină businessulă alimentară asigur ,ă înă
cadrulăîntreprinderilorăpeăcareăleăgestioneaг ,ămen ionarea informa iilor obligatorii 
prev гuteălaăarticoleleă9ă i 10 peăpreambalajăsauăpeăoăetichet ăata at ăacestuiaăsauă
pe documentele comerciale referitoare la produsele alimentare, în cazul în care se 
poateă garantaă c ă documenteleă respectiveă înso esc produsul alimentar la care se 
refer ăsauăauăfostătrimiseăînainteaălivr rii sau concomitent cu aceasta: 

a) în cazul în care produsul alimentar preambalat este destinat 
consumatorului final, dar este comercializat într-oă etap ă anterioar ăvânг riiă c treă



11 
 

acesta iă înă caгulă înă careă aceast ă etap ă nuă implic ă vânгareaă c treă oă unitate de 
restaura ieăcolectiv ; 

b)ăînăcaгulăînăcareăprodusulăalimentarăpreambalatăesteădestinatăunit ilor de 
restaura ieăcolectiv ăpentruăaăfiăpreparat,ăprelucrat,ăîmp r it sau decupat. 

(8) F r ă aă aduceă atingereă dispoгi iilor alineatului (7), operatorii din 
businessulă alimentară asigur ă includereaă men iuniloră prev гuteă laă articolulă 9ă
alineatul (1) literele a), f), g) i h) i pe ambalajul extern în care produsele 
alimentare preambalate sunt prezentate spre comercializare. 

(9) Operatorii din businessul alimentar careăleăfurniгeaг ăaltorăoperatoriădină
businessul alimentar produse alimentare care nu sunt destinate consumatorului 
finală sauăunit ilor de restaura ieă colectiv ă seă asigur ă c ă respectiviiăoperatoriădină
businessul alimentar primesc suficiente informa ii careăs ăleăpermit ,ădup ăcaг,ăs ă
î iăîndeplineasc ăobliga iile în temeiul alineatului (2). 

 
CAPITOLUL IV 

INFORMA II OBLIGATORII REFERITOARE LA PRODUSELE 
ALIMENTARE 

 
SEC IUNEA 1 

Con inut i prezentare 
 

Articolul 9. Lista men iunilor obligatorii 
 
(1) În conformitate cu articolele 10-35 i sub rezerva excep iilorăprev гuteă

în prezentul capitol, este obligatorie men ionareaăurm toarelorăinforma ii. 
a) denumirea produsului alimentar; 
b) lista ingredientelor; 
c) orice ingredient sau adjuvant tehnologic men ionat în anexa nr. 2 sau 

provenit dintr-o substan ă sauă dintr-un produs men ionat în anexa nr. 2 care 
provoac ăalergiiă sauă intoleran ,ăutiliгată înă fabricareaă sauăpreparareaăunuiăprodusă
alimentar iăînc ăpreгentăînăprodusulăfinit,ăchiară i într-o form ămodificat ; 

d) cantitatea de anumite ingrediente sau categorii de ingrediente; 
e)ăcantitateaănet ădeăprodusăalimentar; 
f)ădataădurabilit iiăminimaleăsauădataălimit ădeăconsum; 
g) condi iileăspecialeădeăp strareă i/sau condi iile de utilizare; 
h) numele sauădenumireaăcomercial ă i adresa operatorului din businessul 

alimentar men ionat la articolul 8 alineatul (1); 
i) ara de origine sau locul de provenien ,ă înă caгurileă men ionate la 

articolul 26; 
j) instruc iuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna 

utiliгareaăcorect ăaăprodusuluiăalimentar; 
k)ă pentruă b uturileă careă con in mai mult de 1,2 % de alcool în volum, 

concentra iaăalcoolic ădobândit ; 
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l) o declara ie nutri ional . 
(2) Men iunileă prev гuteă laă alineatulă (1)ă suntă exprimateă prină cuvinteă i 

cifre.ă F r ă aă aduceă atingereă articoluluiă 35,ă acesteaă potă fiămen ionate suplimentar 
prin pictograme sau simboluri. 

(3)ăPreгentulăarticolăseăaplic ăf r ăaăaduceăatingereăcerin elor obligatorii la 
etichetarea: 

a) produselor agroalimentare ecologice stabilite în Legea nr. 115 din 9 
iunieă2006ăcuăprivireălaăproduc iaăagroalimentar ăecologic . 

b) produselor alcoolice stabilite prin Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 
cuăprivireălaăfabricareaăşiăcircula iaăalcooluluiăetilicăşiăaăproduc ieiăalcoolice; 

c)ăproduselorăvitivinicoleăstabiliteăprinăLegeaăvieiăşiăvinuluiănr.ă57-XVI din 
10 martie 2006. 

 
Articolul 10. Men iuni obligatorii suplimentare pentru anumite tipuri sau 

categorii de produse alimentare 
 
(1) Suplimentar la men iunileăprev гuteălaăarticolulă9ăalineatulă(1),ăînăanexaă

nr. 2 suntă prev гuteă men iuni obligatorii suplimentare pentru anumite tipuri sau 
categorii de produse alimentare. 

(2) Pentru a asigura informarea consumatorilor în ceea ce prive te tipurile 
i categoriile specifice de produse alimentare i pentru a ine seama de progresele 

tehnologice, evolu iile tiin ifice, protec iaăs n t ii consumatorilor sau utilizarea 
sigur ă aă unuiă produsă alimentar,ă Parlamentul, la propunerea Guvernului, poate 
modifica anexa nr. 2.  

 
Articolul 11. Metrologie 
 
Dispozi iile articolului 9 nu aduc atingere dispozi iilor mai specifice ale 

legisla ieiăna ionaleăînămaterieădeămetrologie. 
 
Articolul 12. Punerea la dispozi ie i amplasarea informa iilor obligatorii 

referitoare la produsele alimentare 
 
(1) Informa iile obligatorii referitoare la produsele alimentare, pentru toate 

produsele alimentare, sunt disponibile i u or accesibile, în conformitate cu 
prezenta lege. 

(2) În cazul produselor alimentare preambalate, informa iile obligatorii 
apar direct pe ambalaj sau pe eticheta ata at ălaăacesta. 

(3)ă Înă caгulă produseloră alimentareă careă nuă suntă preambalate,ă seă aplic ă
dispozi iile articolului 38. 

 
Articolul 13. Modul de prezentare a men iunilor obligatorii 
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(1) Informa iile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt 
amplasate într-unălocăevident,ăastfelăîncâtăs ăfieău or vizibile, lizibile i,ădup ăcaг,ă
indelebile.ăAcesteaănuă trebuieă s ă fieă înăniciunăcaгădisimulate,ăascunse,ă trunchiateă
sau separateă prină oriceă alteă repreгent riă scriseă sauă imaginiă sauă prină oriceă altă
element intercalat. 

(2) Men iunileăobligatoriiăprev гuteălaăarticolulă9ăalineatulă(1)ăseăimprim ă
peăambalajăsauăpeăetichet ăastfelăîncâtăs ăseăasigureăoăliгibilitateăbun ,ăcuăcaractereă
folosindădimensiuniăaleăfontuluiăpentruăcareăîn l imea literei mici x, astfel cum este 
definit ăînăanexaănr.ă3,ăesteămaiămareăsauăegal ăcuă1,2ămm. 

(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor la care cea mai mare fa ă
preгint ăoăsuprafa ămaiămic ădeă80ăcm2,ădimensiuneaăfontuluiăîn l imii literei mici 
x men ionat ălaăalineatulă(2)ăesteămaiămareăsauăegal ăcuă0,9ămm. 

(4) Men iunileă prev гuteă laă articolulă 9ă alineatulă (1)ă litereleă a),ă e)ă i k) 
figureaг ăînăacela i câmp vizual. 

(5) Dispozi iile alineatului (4) dinăpreгentulăarticolănuăseăaplic ăînăcaгurileă
men ionate la articolul 16 alineatele (1) i (2). 

 
Articolul 14. Vânzarea la distan  
 
(1)ă F r ă aă aduceă atingereă cerin elor privind informa iileă prev гuteă laă

articolul 9, în cazul produselor alimentare preambalate oferite spre vânzare prin 
mijloace de comunicare la distan : 

a) informa iile obligatorii referitoare la produsele alimentare, cu excep ia 
men iunilorăprev гuteă laă articolulă9ă alineatulă (1)ă literaă f),ă suntă puseă laădispoгi ie 
înainteădeăcump rareă i apar pe suportul de vânzare la distan ăsauăsuntăfurniгateă
prinăalteămijloaceăcorespunг toareăidentificateăînămodăclarădeăc treăoperatorulădină
businessulăalimentar.ăÎnăcaгulăînăcareăsuntăutiliгateăalteămijloaceăcorespunг toare,ă
informa iile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt puse la dispozi ie 
f r ă caă prină aceastaă operatoriiă dină businessulă alimentară s ă impun ă costuriă
suplimentare consumatorilor; 

b) toate men iunile obligatorii sunt puse la dispozi ieăînămomentulălivr rii. 
(2) În cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate oferite spre 

vânzare prin mijloace de comunicare la distan ,ămen iunile obligatorii în temeiul 
articolului 38 sunt puse la dispozi ie în conformitate cu alineatul (1) din prezentul 
articol. 

(3) Alineatul (1) literaă a)ă nuă seă aplic ă produseloră alimentareă oferiteă spreă
vânzare prin intermediul automatelor sau al incintelor comerciale automatizate. 

 
Articolul 15. Cerin e lingvistice 
 
(1) Informa iile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt 

redactate în limba de stat a Republicii Moldova, direct pe ambalajul sau eticheta 
produsului alimentar 
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(2)ăAlineatulă(1)ănuăîmpiedic ăredactareaămen iunilor în mai multe limbi. 
 
Articolul 16. Omisiunea anumitor men iuni obligatorii 
 
(1)ă Înă caгulă buteliiloră deă sticl ă destinateă reutiliг rii,ă careă auă ună marcajă

indelebil iăcare,ăprinăurmare,ănuăpoart ăniciăetichet ,ăniciăinel,ăniciăman et ,ăsuntă
obligatorii numai men iunileăprev гuteălaăarticolulă9ăalineatulă(1)ălitereleăa),ăc),ăe),ă
f) i l). 

(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor la care cea mai mare fa ă
preгint ăoăsuprafa ămaiămic ădeă10ăcm2, numai men iunileăprev гuteălaăarticolulă9ă
alineatulă (1)ă litereleă a),ă c),ă e),ă f)ă suntă obligatoriiă peă ambalajă sauă peă etichet .ă
Men iunileă prev гuteă laă articolulă 9ă alineatulă (1) litera b) sunt furnizate prin alte 
mijloace sau sunt puse la dispozi ie la cererea consumatorului. 

(3) Declara ia men ionat ă laă articolulă 9ă alineatulă (1)ă literaă l)ă nuă esteă
obligatorie pentru produsele alimentare men ionate în anexa nr. 4. 

(4) Men iunile de la articolul 9 alineatul (1) literele b) i l) nu sunt 
obligatoriiăpentruăb uturileăcareăcon in mai mult de 1,2 % alcool în volum. 

 
SEC IUNEA 2 

Dispozi ii detaliate privind men iunile obligatorii 
 

Articolul 17. Denumirea produsului alimentar 
 
(1) Denumireaă produsuluiă alimentară esteă denumireaă saă legal .ă Înă absen a 

unei asemenea denumiri, denumirea produsului alimentar este denumirea sa 
curent ă sau,ă înă caгulă înă careă nuă exist ă oă denumireă curent ă sauă aceastaă nuă esteă
folosit ,ăseăindic ădenumireaădescriptiv ăaăprodusuluiăalimentar. 

(2) Se permite utilizarea denumirii sub care produsul alimentar este fabricat 
i comercializat legal în statul de produc ie. Cu toate acestea, atunci când aplicarea 

celorlalte dispozi iiăaleăpreгenteiălegi,ăînăspecialăaăcelorăprev гuteălaăarticolulă9,ănuă
esteă deă natur ă s ă permit ă consumatoriloră s ă cunoasc ă naturaă real ă aă produsuluiă
alimentar iă s ă îlă deosebeasc ă deă produseleă alimentareă cuă careă ară puteaă fiă
confundat, denumirea produsului alimentar este înso it ă deă alteă informa ii 
descriptive,ăcareătrebuieăs ăfigureгeăînăapropiereaăacesteia. 

(3) În cazuri excep ionale, denumirea produsului alimentar din statul de 
produc ieă nuă seă utiliгeaг ă atunciă cândă produsulă alimentară peă careă aceastaă îlă
desemneaг ă înă statulă deă produc ie este atât de diferit, din punct de vedere al 
compozi ieiă sauă ală fabric riiă sale,ă deă produsulă alimentară cunoscută subă aceast ă
denumire în Republica Moldova, încât dispozi iile de la alineatul (2) nu sunt 
suficiente pentru a garantaăoăinformareăcorect ăaăconsumatorilor. 

(4)ă Niciă oă denumireă protejat ,ă fieă eaă proprietateă intelectual ,ă marc ă deă
comer  sau nume fantezist, nu se poate substitui denumirii produsului alimentar. 
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(5) În anexa nr. 5 suntă prev гuteă dispoгi ii specifice privind denumirea 
produsului alimentar i men iunile care îl înso esc. 

 
Articolul 18. Lista ingredientelor 
 
(1)ă Listaă ingredienteloră esteă precedat ă deă ună titluă sauă deă oă men iune 

corespunг toareă careă con ineă cuvântulă „ingrediente”.ă Listaă respectiv ă cuprindeă
toateăingredienteleădinăprodusulăalimentar,ăînăordineaădescresc toareăaăponderiiăloră
înămomentulăutiliг riiălorălaăfabricareaăprodusuluiăalimentar. 

(2)ă Ingredienteleăsuntădesemnateăprinădenumireaă lorăspecific ,ădup ăcaг,ă înă
conformitateăcuănormeleăprev гute la articolul 17 i în anexa nr. 5. 

(3)ă Toateă ingredienteleă preгenteă subă form ă deă nanomaterialeă fabricateă
trebuie specificate în mod clar în lista ingredientelor. Denumirile acestor 
ingredienteăsuntăurmateădeăcuvântulă„nano”ăîntreăparanteгe. 

(4) Specifica iile tehnice pentru aplicarea alineatelor (1) i (2) din prezentul 
articolăsuntăprev гuteăînăanexaănr.ă6. 

 
Articolul 19. Omisiunea listei ingredientelor 
 
Pentruă urm toareleă produseă alimentareă nuă esteă obligatorieă furniгareaă uneiă

liste de ingrediente: 
a) fructelor iălegumelorăproaspete,ăinclusivăcartofii,ăcareănuăauăfostăcur ate, 

t iateăsauănuăauăf cutăobiectulăaltuiătratamentăsimilar; 
b)ăapeleăcarbogaгoase,ăînăaăc rorădescriereăseăindic ăcaracterulăcarbogaгos; 
c) o eturile de fermenta ie provenite exclusiv dintr-unăsingurăprodusădeăbaг ,ă

cu condi iaăs ănuăfiăfostăad ugatăniciunăaltăingredient; 
d) brânzeturile, untul, laptele i smântâna fermentate la care nu au fost 

ad ugateăalteă ingredienteădecâtăproduseleă lactate,ăenгimeleăalimentareă i culturile 
de microorganismeă necesareă fabric riiă sauă sareaă necesar ă pentruă fabricareaă
brânzeturilor, altele decât cele proaspete sau topite; 

e) produsele alimentare care con ină ună singură ingredient,ă cuă urm toareleă
condi ii: 

- denumireaă produsuluiă alimentară s ă fieă identic ă cuă numeleă ingredientului;ă
sau 

- denumireaă produsuluiă alimentară s ă permit ă identificareaă clar ă aă naturiiă
ingredientului. 

 
Articolul 20. Omisiunea compu ilor unui produs alimentar din lista 

ingredientelor 
 
F r ă aă aduceă atingereă dispoгi iilor articolului 21, men ionarea în lista 

ingredientelorăaăurm torilorăcompu i ai unui produs alimentar nu este obligatorie: 
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a) compu ii unui ingredient care, în cursul procesului de fabrica ie, au fost 
temporar extra i pentru fi reîncorpora i apoi într-o cantitate care nu dep e te 
con inutul ini ial; 

b) aditivii alimentari i enzimele alimentare: 
- aăc rorăpreгen ăîntr-unăprodusăalimentarăesteădatorat ăexclusivăfaptuluiăc ă

erau con inu i în unul sau în mai multe ingrediente ale produsului respectiv, în 
conformitate cu principiul transferului, cu condi iaăs ănuămaiăîndeplineasc ănici o 
func ieătehnologic ăînăprodusulăfinit;ă 

- care sunt utiliza i ca adjuvan i tehnologici; 
c) substan ele suport i substan ele care nu sunt aditivi alimentari, dar sunt 

utilizate în acela i mod i cu acela i scop ca substan ele suport i care sunt 
utiliгateăînăcantit ile strict necesare; 

d) substan ele care nu sunt aditivi alimentari, dar care sunt folosite în acela i 
mod i în acela i scop ca i adjuvan ii tehnologici iă careă r mână preгente în 
produsulăfinit,ăchiarădac ăîntr-oăform ămodificat ; 

e) apa: 
- atunciăcândăseăutiliгeaг ăînăprocesulădeăfabrica ie numai pentru a permite 

reconstituirea unui ingredient utilizat într-oăform ăconcentrat ăsauădeshidratat ; 
- în cazul lichidului de acoperireăcare,ăînămodănormal,ănuăseăconsum . 
 
Articolul 21. Etichetarea anumitor substan eă sauă produseă careă provoac ă

alergii sau intoleran e 
 
(1) Men iunile la care se face referire la articolul 9 alineatul (1) litera c) 

îndeplinescăurm toareleăcerin e: 
a) sunt incluseăînălistaăingredientelor,ăînăconformitateăcuănormeleăprev гuteă

laă articolulă18ăalineatulă (1),ă f cându-se referire în mod clar la numele substan ei 
sau produsului, enumerate în anexa nr. 1;ăşi 

b) denumirea substan ei sau a produsului astfel cum este prev гut ăînăanexaă
nr. 1 esteăpus ăînăeviden ăprintr-un set de caracteristici grafice care o diferen iaг ă
clar de restul listei de ingrediente, de exemplu prin font, stilul caracterelor sau 
culoarea de fond. 

(2) În lipsa unei liste a ingredientelor, reprezentarea men iunilor la care se 
faceăreferireălaăarticolulă9ăalineatulă(1)ăliteraăc)ăincludeăcuvântulă„con ine”ăurmatădeă
numele substan ei sau al produsului, enumerate în anexa nr. 1. 

(3) În cazul în care mai multe ingrediente sau mai mul i adjuvan i 
tehnologici ai unui produs alimentar provin dintr-oăsingur ăsubstan ăsauădintr-un 
singur produs enumerat în anexa nr. 1, indica iileădeăpeăetichet ăclarific ăacestăfaptă
înăcaгulăfiec ruiăingredientăsauăadjuvantătehnologicăînăcauг . 

(4) Includerea men iunilor la care se face referire la articolul 9 alineatul (1) 
litera c) nu este obligatorie în cazurile în care numele produsului alimentar face 
referire în mod clar la substan aăsauăprodusulăînăcauг . 
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Articolul 22. Indicareaăcantit ii ingredientelor 
 
(1) Indicareaă cantit ii unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente 

utilizat(e) la fabricarea sau prepararea unui produs alimentar este obligatorie atunci 
cândăingredientulăsauăcategoriaădeăingredienteăînăcauг : 

a)ăfigureaг ăînădenumireaăprodusuluiăalimentar sau sunt asociate de obicei de 
c treăconsumatorăcuădenumireaărespectiv ; 

b) sunt scoase în eviden ăînăetichetareăprinăcuvinte,ăimaginiăsauărepreгent riă
grafice; 

c) sunt esen iale pentru a caracteriza un produs alimentar i pentru a-l 
diferen ia de produsele cu care ar putea fi confundat din cauza denumirii sau 
aspectuluiăs u. 

(2) Specifica iile tehnice pentru aplicarea alineatului (1), inclusiv cazurile 
specificeă înă careă nuă esteă obligatorieă indicareaă cantit ilor pentru anumite 
ingrediente, sunt prev гuteăînăanexaănr.ă7. 

 
Articolul 23. Cantitateaănet  
 
(1)ăCantitateaănet ăaăunuiăprodusăalimentarăesteăexprimat ăînălitri,ăcentilitri,ă

mililitri,ăkilogrameăsauăgrame,ădup ăcaг: 
a)ăînăunit i de volum pentru produsele lichide; 
b)ăînăunit iădeămas ăpentruăalte produse. 
(2) Specifica iile tehnice pentru aplicarea alineatului (1), inclusiv cazurile 

specificeă înă careă nuă esteă obligatorieă indicareaă cantit iiă nete,ă suntă prev гuteă înă
anexa nr. 8. 

 
Articolul 24. Dataă durabilit iiă minimale,ă dataă limit ă deă consumă i data 

congel rii 
 
(1) În cazul produselor alimentare foarte perisabile din punct de vedere 

microbiologic iă care,ă dină cauгaă acestuiă fapt,ă potă repreгenta,ă dup ă oă scurt ă
perioad ,ăunăpericolăimediatăpentruăs n tateaăuman ,ădataădurabilit ii minimale se 
înlocuie teăcuădataălimit ădeăconsum.ăDup ădataălimit ădeăconsumăseăconsider ăc ă
unăprodusăalimentarănuăpreгint ăsiguran . 

(2)ăDataăcorespunг toareăesteăindicat ăînăconformitateăcuăanexaănr.ă9. 
 
Articolul 25. Condi iiădeăp strareăsauăcondi ii de utilizare 
 
(1)ă Înă caгurileă înă careă produseleă alimentareă necesit ă condi ii speciale de 

p strareă i/sau utilizare, aceste condi ii sunt indicate. 
(2)ă Pentruă aă permiteă p strareaă sauă utiliгareaă corespunг toareă aă produseloră

alimentareă dup ă deschidereaă ambalajului,ă seă preciгeaг ă condi iileă deă p strareă
i/sauătermenulălimit ădeăconsum,ăatunciăcândăesteăcaгul. 
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Articolul 26. ara de origine sau locul de provenien  
 
(1)ăPreгentulăarticolăseăaplic ă f r ăaăaduceăatingereăcerin elor de etichetare 

stabilite în Legea nr. 66 din 27 martie 2008ă privindă protec iaă indica iiloră
geografice,ădenumirilorădeăorigineăşiăspecialit ilorătradi ionaleăgarantate. 

(2) Men iunile privind ara de origine sau locul de provenien ă suntă
obligatorii: 

a) în cazul în care lipsa acestor informa ii ar putea induce consumatorul în 
eroare în ceea ce prive teă adev rataă ar ă deă origineă sauă adev ratulă locă deă
provenien ă aă produsuluiă alimentar,ă înă specială dac ă informa iile care înso esc 
produsulăalimentarăsauăetichetaăînăansamblulăeiăarăsugeraăînăaltăfelăc ăprodusul are o 
alt ă ar ădeăorigineăsauăunăaltălocădeăprovenien ; 

b)ăpentruătipurileădeăcarneăcareăseă încadreaг ălaăcodurileădinăNomenclaturaă
combinat ăaăm rfuriloră(„NC”)ăenumerateăînăanexaănr.ă8.  

(3)ă Înă caгulă înă careă seă indic ă ara de origine sau locul de provenien ă aă
produsului i aceasta (acesta) nu este aceea i (acela i) cu ara de origine sau locul 
de provenien ăaăingredientuluiăprimar: 

a)ă seă indic ă deă asemeneaă ara de origine sau locul de provenien ă aă
ingredientului (ingredientelor) primar(e); sau 

b)ă seă indic ă faptulă c ă ara de origine sau locul de provenien ă aă
ingredientuluiă (ingredientelor)ă primar(e)ă difer ă deă ara de origine sau locul de 
provenien ăaăprodusuluiăalimentar. 

 
Articolul 27. Instruc iuni de utilizare 
 
Instruc iunile de utilizare a unuiăprodusăalimentarăsuntăindicateăastfelăîncâtăs ă

permit ăoăutiliгareăcorespunг toareăaărespectivuluiăprodusăalimentar. 
 
Articolul 28. Concentra iaăalcoolic  
 
(1) Normele privind indicarea concentra iei alcoolice în volum, în ceea ce 

prive te produsele clasificateăînăNomenclaturaăcombinat ăaăm rfuriloră(„NC”)ăsubă
codulă2204,ăsuntăceleăprev гuteăîn Legea nr. 57 din 10 martie 2006ăvieiăşiăvinului. 

(2) Concentra iaă alcoolic ă dobândit ă aă b uturiloră careă con in mai mult de 
1,2% alcool în volum, altele decât cele men ionate la alineatul (1), este indicat în 
conformitate cu anexa nr. 12. 

 
SEC IUNEA 3 

Declara ia nutri ional  
 

Articolul 29. Excep iiăprivindăaplicareaăprevederilorăsec iuniiă3 
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Prezenta sec iuneă nuă seă aplic ă suplimenteloră alimentareă şiă apeloră minerale 
naturale. 

 
Articolul 30. Con inut 
 
(1) Declara ia nutri ional ăobligatorieăcuprindeăurm toareleăinforma ii: 
a)ăvaloareaăenergetic ;ă 
b)ă cantitateaă deă gr simi,ă aciгiă gra i satura i, glucide, zaharuri, proteine i 

sare. 
c)ă dup ă caг,ă oă declara ieă careă s ă indiceă faptulă c ă preгen a con inutului de 

sareă seă datoreaг ă exclusivă preгen ei în mod natural a sodiului poate figura în 
imediata apropiere a declara iei nutri ionale. 

(2) Con inutul declara iei nutri ionale obligatorii men ionate la alineatul (1) 
poate fi completată cuă indicareaăcantit ilor unuia sau mai multor elemente dintre 
urm toarele: 

a) acizi gra i mononesatura i; 
b) acizi gra i polinesatura i; 
c) polioli; 
d) amidon; 
e) fibre; 
f) oricare dintre vitaminele sau mineralele men ionate în sec iuneaă1 punctul 

1 din anexa nr. 12 iăpreгenteăînăcantit i semnificative, astfel cum sunt definite în 
sec iuneaă2 punctul 2 din anexa nr. 12. 

(3) În cazul în care etichetarea produselor alimentare preambalate prevede 
declara ia nutri ional ă obligatorieă men ionat ă laă alineatulă (1),ă urm toareleă
informa iiăreferitoareălaăproduseleăalimentareăpotăfiărepetateăpeăetichet : 

a)ăvaloareaăenergetic ;ăsau 
b)ă valoareaă energetic ă iă cantit ileă deă gr simi,ă deă aciгiă gra i satura i, de 

zaharuri i de sare. 
(4) În cazul în care etichetarea produselor men ionate la articolul 16 

alineatul (4) prevede o declara ie nutri ional ,ăcon inutul declara iei poate fi limitat 
numaiălaăvaloareaăenergetic . 

(5)ă F r ă aă aduceă atingereă articoluluiă 38ă i prin derogare de la articolul 36 
alineatul (1), în cazul în care etichetarea produselor men ionate la articolul 38 
prevede o declara ie nutri ional ,ăcon inutul declara iei poate fi limitat numai la: 

a)ăvaloareaăenergetic ;ăsau 
b)ă valoareaă energetic ă iă cantit ileă deă gr simi,ă deă aciгiă gra i satura i, de 

zaharuri i de sare. 
 
Articolul 31. Calcularea 
 
(1)ă Valoareaă energetic ă seă calculeaг ă utiliгândă factoriiă deă conversieă

enumera i în anexa nr. 13. 
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(2)ăValoareaăenergetic ă iăcantit ile de nutrien i men ionate la articolul 30 
alineatele (1)-(5) seărefer ălaăproduseleăalimentareăastfelăcumăsuntăvândute. 

(3) Dup ăcaг,ăseăpotăfurniгaăinforma iiăcuăprivireălaăprodusulăalimentarădup ă
preparare, cu condi iaăs ăfieăoferiteăinstruc iuni de preparare suficient de detaliate, 
iar informa iileăs ăseărefereăla produsul alimentar gata pentru consum. 

(4)ă Valorileă declarateă suntă valoriă mediiă careă seă baгeaг ,ă dup ă caг,ă peă
urm toriiăfactori: 

a)ăanaliгaăprodusuluiăalimentarăefectuat ădeăproduc tor; 
b) un calcul efectuat pe baza valorilor medii cunoscute sau reale ale 

ingredientelor utilizate; sau 
c) un calcul efectuat pe baza unor date general stabilite i acceptate. 
 
Articolul 32. Exprimarea per 100 g sau per 100 ml 
 
(1)ăValoareaăenergetic ă i cantitatea de nutrien i men ionate la articolul 30 

alineatele (1)-(5) suntăexprimateăînăunit ileădeăm sur ăprev гuteăînăanexaănr.ă14. 
(2)ăValoareaăenergetic ă i cantitatea de nutrien i men ionate la articolul 30 

alineatele (1)-(5)ăseăexprim ăperă100ăgăsauăperă100ăml. 
(3) Eventuala declara ie privind vitaminele i mineralele, în plus fa ă deă

forma de exprimare men ionat ă laă alineatulă (2),ă esteă exprimat ă caă procentă dină
consumul de referin ăstabilităînăsec iuneaă1 punctul 1 din anexa nr. 12 pentru 100 
g sau 100 ml. 

(4) În plus fa ă deă formaă deă exprimareă men ionat ă laă alineatulă (2)ă dină
preгentulă articol,ă valoareaă energetic ă iă cantit ile de nutrien i men ionate la 
articolul 30 alineatele (1), (3), (4) iă(5)ăpotăfiăexprimate,ădup ăcaг,ăcaăprocentădină
consumul de referin ăstabilităînăsec iuneaă2 din anexa nr. 12 pentru 100 g sau 100 
ml. 

(5)ă Înă caгulă înă careă seă furniгeaг ă informa ii în temeiul alineatului (4), se 
introduceă urm toareaă men iuneă înă imediataă apropriereă aă acestora:ă „Consumulă deă
referin ăalăunuiăadultăobi nuită(8ă400ăkJ/2ă000ăkcal)”. 

 
Articolul 33. Exprimarea per por ie sau per unitate de consum 
 
(1)ă Înă urm toareleă caгuri,ă valoareaă energetic ă iă cantit ile de nutrien i 

men ionate la articolul 30 alineatele (1)-(5) pot fi exprimate per por ie i/sau per 
unitate de consum u oră identificabil ă (identificabile)ă deă c treă consumator,ă cuă
condi iaămarc riiăpeăetichet ăaăcantit iiă corespunг toareăpor ieiă sauăaăunit ii de 
consum utilizate i cu condi iaă s ă fieă preciгată num rulă deă por iiă sauă deă unit i 
con inute în ambalaj: 

a) în plus fa ădeăformaădeăexprimare la 100 g sau la 100 ml men ionat ălaă
articolul 32 alineatul (2); 

b) în plus fa ădeăformaădeăexprimareăperă100ăgăsauăperă100ămlămen ionat ălaă
articolulă32ăalineatulă(3)ăprivindăcantit ile de vitamine i minerale; 
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c) în plus sau în loc de forma de exprimare la 100 g sau la 100 ml 
men ionat ălaăarticolulă32ăalineatulă(4). 

(2) Prin derogare de la articolul 32 alineatul (2), în cazurile men ionate la 
articolul 30 alineatul (3) litera b), cantitatea de nutrien i i/sau procentul din 
consumul de referin ă stabilit(e)ă înă sec iuneaă1 din anexa nr. 12 pot fi exprimate 
numai per por ie sau numai per unitate de consum. Atunci când cantitatea de 
nutrien iă esteă exprimat ă numaiă peră por ie sau numai per unitate de consum, în 
conformitate cu primul paragraf, valoareaăenergetic ăseăexprim ăperă100ăgăsauăperă
100 ml i în func ie de por ie sau unitatea de consum. 

(3) Prin derogare de la articolul 32 alineatul (2), în cazurile men ionate la 
articolulă 30ă alineatulă (5),ă valoareaă energetic ă i cantitatea de nutrien i i/sau 
procentul din consumul de referin ăstabilit(e)ăînăsec iuneaă2 din anexa nr. 12 pot fi 
exprimate numai per por ie sau numai per unitate de consum. 

(4) Por iaă sauă unitateaă utiliгat ă suntă indicateă înă imediataă apropiereă aă
declara iei nutri ionale. 

 
Articolul 34. Prezentare 
 
(1) Men iunile la care se face referire la articolul 30 alineatele (1) i (2) sunt 

incluse în acela i câmp vizual. Acestea sunt prezentate grupat, într-un format clar 
i,ădup ăcaг,ăînăordineaădeăpreгentareăprev гut ăînăanexaănr.ă14. 

(2) Men iunile la care se face referire la articolul 30 alineatele (1) i (2) sunt 
prezentate, în func ie de spa iulă disponibil,ă subă form ă deă tabel,ă cuă numereleă
aliniate. În cazul în care spa iul nu permite, declara iaă esteă preгentat ă înă formată
liniar. 

(3) Men iunile la care se face referire la articolul 30 alineatul (3) sunt 
prezentate: 

a) în câmpul vizual principal; 
b) folosind dimensiunile fontului stabilite la articolul 13 alineatul (2). 
Men iunile la care se face referire la articolul 30 alineatul (3) pot fi 

prezentate într-un format diferit de cel precizat la alineatul (2) din prezentul articol. 
(4) Men iunile la care se face referire la articolul 30 alineatele (4) i (5) pot 

fi prezentate într-un format diferit de cel precizat la alineatul (2) din prezentul 
articol. 

(5)ă Înă caгurileă înă careă valoareaă energetic ă sauă cantitateaă deă nutrientă
(nutrien i) dintr-un produs sunt neglijabile, informa iile referitoare la elementele 
respective pot fi înlocuite cu o men iuneăprecumă„Con ineăcantit i neglijabile de 
….”ă i sunt amplasate în imediata apropiere a declara iei nutri ionale,ădac ăaceastaă
exist . 

 
Articolul 35. Forme de exprimare i prezentare suplimentare 
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În plus fa ădeăformeleădeăexprimareămen ionate la articolul 32 alineatele (2) 
i (4) i la articolul 33 i fa ădeăpreгentareaămen ionat ă laăarticolulă34ăalineatulă

(2),ă valoareaă energetic ă i cantitatea de nutrien i men ionate la articolul 30 
alineatele (1)-(5) pot fi exprimate în alte moduri i/sau prezentate utilizând 
repreгent riăgrafice sau simboluri în plus fa ădeăcuvinteăsauăcifre,ăcuăcondi iaăs ă
fieărespectateăurm toareleăcerin e: 

a)ăs ăfieăbaгateăpeăcercet riăfiabileă i pertinente din punct de vedere tiin ific 
iăs ănuăinduc ăînăeroareăconsumatorul,ăastfelăcumăseăspecific ălaăarticolul 7; 

b)ăcreareaălorăs ăfieăreгultatulăunorăconsult riăcuăoăgam ălarg ădeăgrupuriădeă
p r i interesate; 

c)ă s ă viгeгeă facilitareaă în elegeriiă deă c treă consumatoră aă contribu iei sau a 
importan eiă produsuluiă alimentară pentruă valoareaă energetic ă i con inutul de 
nutrien iăcorespunг toareăunuiăregimăalimentar; 

d)ăs ăfieăsprijiniteădeăelementeăpertinenteădinăpunctădeăvedereă tiin ific care 
s ădovedeasc ăîn elegereaădeăc treăconsumatorulămediuăaăunorăastfelădeăformeădeă
exprimare sau de prezentare; 

e) în cazulăaltorăformeădeăexprimare,ăacesteaăs ăseăbaгeгeăfieăpeăconsumulădeă
referin ă prev гută laă anexaă nr.ă 12, fie, în absen aă acestuia,ă peă recomand rileă
tiin ificeăgeneralăacceptateăprivindăvaloareaăenergetic ă i aporturile de nutrien i; 

f)ăs ăfieăobiectiveă i nediscriminatorii; 
g)ăaplicareaălorăs ănuăcreeгeăobstacoleăînăcaleaălibereiăcircula ii a bunurilor. 
 

 
CAPITOLUL V 

INFORMA II VOLUNTARE REFERITOARELA PRODUSELE 
ALIMENTARE 

 
Articolul 36. Cerin e aplicabile 
 
(1) Atunci când informa iile referitoare la produsele alimentare men ionate 

la articolele 9 iă 10ă suntă oferiteă înă modă voluntar,ă acesteaă trebuieă s ă respecteă
cerin ele men ionate în capitolul IV sec iunile 2 i 3. 

(2) Informa iile referitoare la produsele alimentare furnizate în mod voluntar 
respect ăurm toareleăcerin e: 

a)ănuăinducăînăeroareăconsumatorul,ăastfelăcumăseăspecific ălaăarticolulă7; 
b) nu sunt ambigue iănuăderuteaг ăconsumatorii; 
c)ădup ăcaг,ăseăbaгeaг ăpeădateă tiin ifice relevante. 
 
Articolul 37. Prezentare 
 
Informa iile oferite în mod voluntarănuătrebuieăs ăfieăincluseăînădetrimentulă

spa iului disponibil pentru informa iile obligatorii. 
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Articolul 38. Dispozi ii privind produsele alimentare care nu sunt 
preambalate 

 
(1) Pentru produsele alimentare prezentate nepreambalate la vânzare c treă

consumatorulăfinalăsauăc treăunit ile de restaura ieăcolectiv ăsauăpentruăproduseleă
alimentareă ambalateă înă loculă înă careă suntă vânduteă laă cerereaă cump r toruluiă sauă
preambalateăînăvedereaăvânг riiălorădirecte: 

a) este obligatorie includerea men iunilor specificate la articolul 9 alineatul 
(1) litera c); 

b) nu este obligatorie includerea altor men iuniăprev гuteă laăarticoleleă9ă i 
10. 
 

CAPITOLUL VI 
 

DISPOZI II DE APLICARE I DISPOZI II FINALE 
 

Articolul 39. Supraveghereaăpie ii 
(1) Supravegherea pie iiă privindă respectareaă cerin eloră deă etichetare a 

produselor alimentare peă întregulă lan ă alimentară esteă asigurat ă deă Agen iaă
Na ional ăpentruăSiguran aăAlimentelorăînăcondi iileălegisla ieiăînăvigoare. 

(2) Supraveghereaă pie iiă privindă respectareaă cerin elor de etichetare a 
produseloră alcoolice,ă aă produseloră vitivinicoleă şiă aă bereiă peă întregulă lan ă esteă
asigurat ădeăInspectoratulădeăStatăpentruăSupraveghereaăProduc ieiăAlcoolice. 

 
Articolul 40. R spundereaăpentruăînc lcareaăprevederilorăpreгenteiălegi 
Înc lcareaăprevederilorăpreгenteiă legiă atrageă r spundereă conformă legisla ieiă

în vigoare. 
 
Articolul 41. M suriătranгitorii 
 
(1) Produsele alimentare introduse pe pia ă sauă etichetateă înainteă deă 31ă

decembrieă 2016ă careă nuă respect ă cerin eleă prev гuteă deă preгenta lege pot fi 
comercialiгateăpân ălaăepuiгareaăstocurilorăacestorăproduseăalimentare. 

(2) Produsele alimentare introduse pe pia ăsauăetichetateăînainteădeă30ăiunieă
2017ă careă nuă respect ă cerin eleă prev гuteă laă articolulă 9ă alineatulă (1)ă literaă l)ă dină
prezenta lege potă fiă comercialiгateă pân ă laă epuiгareaă stocuriloră acestoră produseă
alimentare. 

(3) Produsele alimentare introduse pe pia ăsauăetichetateăînainteădeă1ăaprilieă
2017ă careă nuă respect ă cerin eleă prev гuteă laă anexaă nr.ă 5 sec iuneaă 2 pot fi 
comercializateăpân ălaăepuiгareaăstocurilorăacestorăproduseăalimentare. 

 
Articolul 42. Intrarea în vigoare iădataăaplic rii 
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Preгentaă legeă intr ă înă vigoareă laă 6ă luniă deă laă dataă public riiă cu excep ia 
articolului 9 alineatul (1) litera l)ăcareăseăaplic ădeălaă30ăiunieă2017 i a anexei 5 
sec iuneaă2,ăcareăseăaplic ădeălaă1ăaprilieă2017. 

 
Articolul 43. Organiгareaăexecut riiăpreгenteiălegi 
 
Guvernul,ăînătermenădeă12ăluniădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăpreгenteiălegi: 
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducereaă legisla ieiă înă

vigoareăînăconcordan ăcuăpreгentaălege; 
b)ăvaăaduceăpropriileăacteănormativeăînăconcordan ăcuăpreгentaălege; 
c)ăvaăadoptaăacteănormativeănecesareăaplic riiăpreгenteiălegi. 

 
 
PREŞEDINTELEăPARLAMENTULUI 
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Anexa nr. 1 
 
SUBSTAN E CARE CAUZEAZ ăALERGIIăSAUăINTOLERAN E 
 
1. Cereale care con in gluten i anume: grâu (cum ar fi grâul spelt i grâul 

khorasan),ăsecar ,ăorг,ăov гăsauăhibriгiăaiăacestoraă i produse derivate, exceptând: 
a)ăsiropurileădeăglucoг ăob inute din grâu, inclusiv dextroza; 
b) maltodextrine ob inute din grâu ; 
c)ăsiropurileădeăglucoг ăob inute din orz; 
d) cerealele utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de 

origineăagricol . 
2. Crustacee i produse derivate. 
3.ăOu ă i produse derivate. 
4. Pe te i produse derivate, exceptând: 
a) gelatina de pe teă folosit ă caă substan ă suportă pentruă preparateleă deă

vitamine sau de carotenoide; 
b) gelatina de pe teăsauăihtiocolulăfolosit( )ălaălimpeгireaăberiiăsauăaăvinului. 
5. Arahide i produse derivate. 
6. Soia i produse derivate, exceptând: 
a) uleiul iăgr simeaădeăsoiaărafinateăcompletă; 
b) amestecuri naturale de tocoferoli (E306), tocoferolul D-alfa natural, 

acetatul de tocoferol D-alfa natural, succinatul de tocoferol D-alfa natural, ob inu i 
din soia; 

c) fitosterolii i esterii de fitosterol deriva i din uleiuri vegetale, ob inu i din 
soia; 

d) esterul de stanol vegetal fabricat din steroli de ulei vegetal, ob inu i din 
soia. 

7. Lapte iăproduseăderivateă(inclusivălactoг ),ăexceptând: 
a) zerul utilizat pentru fabricarea distila ilor sau a alcoolului etilic de origine 

agricol ; 
b) lactitolul. 
8.ă Fructeă cuă coaj ă lemnoas ,ă adic :ă migdaleă (Amвgdalusă communisă L.),ă

aluneădeăp dureă (Corвlusă avellana),ănuciă (Juglansă regia),ă nuciăCajuă (Anacardiumă
occidentale), nuci Pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], nuci de 
Brazilia (Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de macadamia i nuci de 
Queensland (Macadamia ternifolia), precum i produse derivate, exceptând 
fructeleă cuă coaj ă utiliгateă pentruă fabricareaă distilatelor sau a alcoolului etilic de 
origineăagricol . 

9. elin ă i produse derivate. 
10. Mu tar i produse derivate. 
11. Semin e de susan i produse derivate. 
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12. Dioxidul de sulf i sulfi ii în concentra ii mai mari de 10 mg/kg sau 10 
mg/litru în SO2 total trebuie calcula i pentru produsele gata pentru consum sau 
reconstituite în conformitate cu instruc iunileăproduc torilor. 

13. Lupin i produse derivate. 
14. Molu te i produse derivate. 
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Anexa nr. 2 
 

PRODUSEăALIMENTAREăPEăAăC RORăETICHET ăTREBUIEăS ă
FIGUREZE UNA SAU MAI MULTE MEN IUNI SUPLIMENTARE 

 
1.Produse alimentare ambalate în anumite gaze 
1.1.ă Produseă alimentareă aă c roră
durabilitateă aă fostă extins ă prină
utilizarea gazelor de ambalare 
autorizate. 

„Ambalateăоnăatmosfer ăprotectoare”. 

 
2. Produse alimentare care con in îndulcitori 
2.1. Produse alimentare care con in 
ună оndulcitoră sauă оndulcitoriă
autoriza i. 

Men iuneaă „cuă оndulcitor(i)”ă оnso e te 
numele produsului alimentar. 

2.2. Produse alimentare care con in 
at tă adaosă deă гah r,ă c tă i un 
оndulcitorăsauăоndulcitoriăautoriгa i. 

Men iuneaă „cuă гah ră (гaharuri)ă i 
оndulcitor(i)”ă trebuieă s ă fieă ad ugat ă laă
numele produsului alimentar. 

2.3. Produse alimentare care con in 
aspartam i/sau aspartam-acetsulfam 
autorizat. 

Men iuneaă „con ine aspartam (oă surs ă deă
fenilalanin )”ătrebuieăs ăapar ăpeăetichet ăоnă
caгurileăоnăcareă aspartamul/sareaăaspartam-
acesulfamă esteă inclusă (inclus )ă оnă listaă deă
ingredienteădoarăprinăreferireaălaănum rulăE. 
Men iuneaă„con ineăoăsurs ădeăfenilalanin ”ă
trebuieă s ă apar ă peă etichet ă оnă caгurileă оnă
care aspartamul/sarea aspartam-acesulfam 
esteă inclusă (inclus )ă оnă listaă deă ingredienteă
cu denumirea sa. 

2.4. Produse alimentare care con in 
maiă multă deă 10ă %ă polioliă ad uga i 
autoriza i. 

„Consumulă excesivă poateă cauгaă efecteă
laxative”. 

 
3. Produse alimentare care con in acid glicirizinic sau sarea sa de amoniu 
3.1. Produsele zaharoase sau 
b uturileăcareăcon in acid glicirizinic 
sau sarea sa de amoniu, din cauza 
adaosului unei (unor) substan e 
precum planta de lemn dulce 
Glycyrrhiza glabra,ă оntr-o 
concentra ie de 100 mg/kg sau 10 
mg/l sau mai mult. 

Men iuneaă „con ineă lemnădulce”ă seă adaug ă
imediată dup ă listaă ingredientelor,ă cuă
excep iaă caгuluiă оnă careă termenulă „lemnă
dulce”ăseăafl ădejaăpeălistaăingredientelorăsauă
оnă numeleă produsuluiă alimentar.ă Оnă lipsaă
unei liste a ingredientelor, men iunea 
figureaг ă al turiă deă numeleă produsuluiă
alimentar. 
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3.2. Produsele zaharoase care con in 
acid glicirizinic sau sarea sa de 
amoniuă оnă urmaă adaosuluiă uneiă
(unor) substan e precum planta de 
lemn dulce Glycyrrhiza glabra,ăоntr-
o concentra ie de 4 g/kg sau mai 
mult. 

Men iuneaă „con ine lemn dulce – 
persoaneleă careă sufer ă deă hipertensiuneă ară
trebuiăs ăeviteăconsumulăexcesiv”ăseăadaug ă
imediată dup ă listaă ingredientelor.ă Оnă lipsaă
unei liste a ingredientelor, men iunea 
figureaг ă al turiă deă numeleă produsuluiă
alimentar. 

3.3.ă B uturiă careă con in acid 
glicirizinic sau sarea sa de amoniu 
оnă urmaă adaosuluiă uneiă (unor)ă
substan e precum planta de lemn 
dulce Glycyrrhiza glabra,ă оntr-o 
concentra ie de 50 mg/l sau mai 
mult sau de 300 mg/l sau mai mult, 
оnăcaгulăb uturilorăcuăoăconcentra ie 
alcoolic ă maiă mareă deă 1,2ă %ă оnă
volum (1). 

Men iuneaă „con ine lemn dulce – 
persoaneleă careă sufer ă deă hipertensiuneă ară
trebuiăs ăeviteăconsumulăexcesiv”ăseăadaug ă
imediatădup ălistaăingredientelor,ămen iunea 
figureaг ă al turiă deă numeleă produsuluiă
alimentar. 

 
4.ăB uturiăcuăcon inutăridicatădeăcafein ăsau produse alimentare cu adaos de 
cafein  
4.1.ă B uturile,ă cuă excep ia celor pe 
baг ă deă cafea,ă ceaiă sauă extractă deă
cafeaă sauă ceai,ă atunciă c ndă
denumirea produsului alimentar 
includeătermenulă„cafea”ăsauă„ceai”,ă
care: 
- suntă destinateă consumuluiă f r ă
modific riă i con ină cafein ,ăoricareă
ară fiăsursaăacesteia,ăоntr-o propor ie 
mai mare de 150 mg/l; sau 
- suntă subă form ă deă concentrată sauă
оnă form ă deshidratat ă i,ă dup ă
reconstituire, con ină cafein ,ăoricareă
ar fi sursa acesteia,ăоntr-o propor ie 
mai mare de 150 mg/l. 

Men iuneaă„Con inută ridicatădeăcafein .ăNuă
seă recomand ă pentruă copiiă sauă femeileă
оns rcinateă sauă careă al pteaг ”ă оnă acela i 
c mpă viгuală caă iă denumireaă b uturii,ă
urmat ă deă men ionarea,ă оnă paranteгeă iă оnă
conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din 
prezenta lege, a con inutuluiă deă cafein ă
exprimatăоnămgăperă100ăml. 

4.2.ă Alteă produseă alimentareă оnă
afaraă b uturiloră оnă caгulă c roraă seă
adaug ăcafein ăоnăscopăfiгiologic. 

Men iuneaă „Con ineă cafein .ă Nuă seă
recomand  pentru copii sau femeile 
оns rcinate”ă оnă acela iă c mpă viгuală caă i 
denumireaă produsuluiă alimentar,ă urmat ă deă
men ionarea,ă оnă paranteгeă iă оnă
conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din 
prezenta lege, a con inutuluiă deă cafein ă
exprimată оnă mgă peră 100ă g/ml. Оnă caгulă

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1452859138423&uri=CELEX:02011R1169-20140219#E0043
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suplimentelor alimentare, consumul zilnic 
peăetichet . 

 
5. Produse alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli 
sau esteri de fitostanol 
5.1. Produse alimentare sau 
ingrediente alimentare cu adaos de 
fitosteroli, esteri de fitosterol, 
fitostanoli sau esteri de fitostanol. 

1.Men iuneaă „cuă adaosă deă steroliă
vegetali”ă sauă „cuă adaosă deă stanoliă
vegetali”ă оnă acela iă c mpă viгuală cuă
denumirea produsului alimentar; 
2. Оn lista ingredientelor este men ionat ă
cantitatea de fitosteroli, esteri de 
fitosterol, fitostanoli sau esteri de 
fitostanolăad uga iă(exprimat ăоnăprocenteă
sau grame de steroli/stanoli vegetali liberi 
la 100 g sau la 100 ml de produs 
alimentar); 
3.O men iuneă prină careă s ă seă indiceă c ă
produsul nu este destinat persoanelor care 
nuă necesit ă tratamentă viг ndă nivelulă
colesterolului sangvin; 
4.ă Seă semnaleaг ă c ă pacien ii care 
urmeaг ă ună tratamentă deă reducereă aă
niveluluiă colesteroluluiă ară trebuiă s ă
consume produsul doar sub supraveghere 
medical ; 
5.ăSeăsemnaleaг ,ăоnămodăviгibil,ăc ăesteă
posibilă caă produsulă alimentară s ă nuă fieă
adecvat din punct de vedere nutri ional 
pentruă femeileă оns rcinate,ă celeă careă
al pteaг ă i copiii sub cinci ani; 
6.ăSeărecomand ăs ăseăfoloseasc ăprodusulă
alimentarăоnăcadrulăunuiă regimăechilibrat 
iă variat,ă careă s ă con in ă ună consumă

regulat de fructe i legume, pentru a ajuta 
la men inerea nivelului carotenoidelor; 
7.ă Оnă acela iă c mpă viгuală cuă men iunea 
prev гut ă laăpunctulă3,ă apareăoămen iune 
prină careă seă recomand ă s ă seă eviteă ună
consum mai mare de 3 g/zi de 
steroli/stanoliăvegetaliăad uga i; 
8.ă Esteă inclus ă oă defini ie a por iei de 
produs alimentar sau de ingredient 
alimentară (preferabilă оnă gă sauă ml)ă cuă oă



30 
 

men iune privind cantitatea de 
sterol/stanol vegetal con inut ă deă fiecareă
por ie. 

 
6. Carneă congelat ,ă preparateă dină carneă congelateă iă produseă pesc re ti 
netransformate congelate 
6.1.ă Carneă congelat ,ă preparateă dină
carne congelate i produse 
pesc re ti netransformate congelate. 

Dataăcongel riiăsauădataăprimeiăcongel riăоnă
caгulă оnă careă produsulă aă fostă congelată deă
maiămulteăori,ăоnăconformitateăcuăpunctulă3ă
din anexa nr. 9. 

(1)ăNivelurileă seă aplic ăproduselorăpreгentateădreptăgataăpentruăconsumăsauăceloră
reconstituite potrivit instruc iunilorăproduc torilor. 
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Anexa nr. 3 
 

DEFINIREAăÎN L IMII LITEREI MICI x 
 
ÎN L IMEA LITEREI MICI x 

 
 
Legenda: 
1 linia ascenden ilor; 
2 linia majusculelor; 
3ălinieămedian ; 
4ălinieădeăbaг ; 
5 linia descenden ilor; 
6ăîn l imea literei mici x; 
7 dimensiunile fontului. 
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Anexa nr. 4 
 

PRODUSE ALIMENTARE CARE SUNT EXCEPTATE DE LA CERIN A 
DE A FURNIZA DECLARA II NUTRI IONALE OBLIGATORII 

 
1. produse neprelucrate care con inăunăsingurăingredientăsauăoăsingur ăcategorieădeă
ingrediente; 
2.ăproduseăprelucrateăaăc rorăprelucrareăconst ănumaiăînămaturareă i care con in un 
singurăingredientăsauăoăsingur ăcategorieădeăingrediente; 
3.ăap ădestinat ăconsumuluiăuman,ă inclusivă înăcaгulă înăcareă singureleă ingredienteă
ad ugateăsuntădioxidulădeăcarbon i/sau arome; 
4. plante aromatice, condimente sau amestecuri ale acestora; 
5. sare i înlocuitori de sare; 
6.ăîndulcitoriăpentruămas ; 
7. extractele de cafea iădeăcicoare,ăboabeădeăcafeaăîntregiăsauăm cinateă i boabe de 
cafeaădecafeiniгateăîntregiăsauăm cinate; 
8. infuzii de plante i de fructe, ceai, ceai decafeinizat, ceai instant sau solubil sau 
extract de ceai, ceai instant sau solubil decafeinizat sau extract de ceai decafeinizat, 
la care nu s-auă ad ugată alteă ingredienteă înă afaraă aromelor,ă careă nuă modific ă
valoarea nutri ional ăaăceaiului; 
9. o eturi fermentate i înlocuitori de o et, inclusiv cele (cei) la care s-auăad ugată
numai arome; 
10. arome; 
11. aditivi alimentari; 
12. adjuvan i tehnologici; 
13. enzime alimentare; 
14.ăgelatin ; 
15. compu i de gelificare; 
16. drojdie; 
17.ăgum ădeămestecat; 
18. produse alimentare ambalate sau în recipiente la care cea mai mare fa ă
preгint ăoăsuprafa ămaiămic ădeă25ăcm2; 
19.ăproduseăalimentare,ăinclusivăceleăartiгanale,ăfurniгateădirectădeăc treăproduc toră
în cantit iă miciă c treă consumatorulă finală sauă centreleă deă comer  cuă am nuntulă
localeăcareăleăfurniгeaг ădirectăconsumatoruluiăfinal. 
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Anexa nr. 5 
 

DENUMIREA PRODUSULUI ALIMENTAR I MEN IUNI SPECIFICE 
ÎNSO ITOARE 

 
SEC IUNEAă1 - MEN IUNI OBLIGATORII CARE ÎNSO ESC DENUMIREA 
PRODUSULUI ALIMENTAR 
 
1. Denumirea produsului alimentar cuprinde sau este înso it ă deă men iuni 
referitoareălaăstareaăfiгic ăînăcareăseăg se te produsul alimentar sau la tratamentul 
specific care i-a fost aplicat (de exemplu: transportat în pulbere, recongelat, 
liofilizat, congelat rapid, concentrat, afumat), în toate cazurile în care omiterea 
acestui tip de informa iiăarăputeaăinduceăcump r torulăînăeroare. 
2. În cazul unor produse alimentare care au fost congelate înainte de vânzare i 
care sunt vândute decongelate, denumirea produsului alimentar este înso it ă deă
men iuneaă„decongelat”. 
Prezenta cerin ănuăseăaplic ăurm toarelor: 
a) ingrediente prezente în produsul final; 
b)ăproduseăalimentareăînăcaгulăc roraăcongelareaăesteăoăetap ănecesar ădin punct de 
vedere tehnologic a procesului de produc ie; 
c)ăproduseăalimentareă înăcaгulăc roraădecongelareaănuăareăefecteănegativeăasupraă
siguran eiăsauăcalit ii produsului alimentar. 
Preгentulăpunctăseăaplic ăf r ăaăaduceăatingereăpunctuluiă1. 
3. Produsele alimentare tratate cu radia ii ionizante vor prezenta una dintre 
urm toareleăindica ii: 
„iradiat”ăsauă„tratatăcuăradia iiăioniгante”ă i alte men iun. 
4.ăÎnăcaгulăproduselorăalimentareăînăcareăoăcomponent ăsauăunăingredient,ălaăcareă
consumatorii se a teapt ăs ăfieăutiliгateăînămodănormalăsauăs ăfieăpreгenteăînămodă
natural,ă aă fostă substituită cuă oă component ă diferit ă sauă cuă ună ingredientă diferit,ă
eticheta cuprinde - peă lâng ă listaă ingredienteloră - o indica ieă clar ă cuă privireă laă
componenta sau ingredientul care a fost utilizat pentru substitu ia par ial ă sauă
integral : 
a) în apropierea denumirii produsului; i 
b)ăcuăoădimensiuneăaăfontuluiăraportat ălaăîn l imea literei x de cel pu in 75 % din 
în l imea literei x pentru denumirea produsului i care s ă nuă fieămaiămic ă decâtă
dimensiuneaăminim ăaăfontuluiăprev гut ălaăarticolulă13ăalineatulă(2)ădinăpreгentaă
lege. 
5. În cazul produselor din carne, al preparatelor din carne i al produselor 
pesc re ti care con inăadaosădeăproteine,ăinclusivăînăform ăhidroliгat ,ădeăorigineă
animal ă diferit ,ă denumireaă produsuluiă alimentară trebuieă s ă con in ă oă men iune 
referitoare la prezen a acestor proteine i originea lor. 



34 
 

6. În cazul produselor din carne i al preparatelor din carne care au un aspect de 
tran ,ă cioгvârt , felie, por ieă sauă carcas ă deă carne,ă denumireaă produsuluiă
alimentarătrebuieăs ăinclud ăoămen iune privind prezen aăadaosuluiădeăap ăînăcaгulă
înă careă apaă ad ugat ă repreгint ă maiă multă deă 5ă %ă dină greutateaă produsuluiă finit.ă
Acelea iă reguliăseăaplic ă înăcaгulăproduselorăpesc re ti iăalăpreparatelorăpeăbaг ă
deăproduseăpesc re ti care au un aspect de tran ,ăcioгvârt ,ă felie,ăpor ie sau file 
sauădeăprodusăpesc rescăîntreg. 
7. Produsele din carne, preparatele din carne iăproduseleăpesc re ti care ar putea 
crea impresiaăc ăsuntăf cuteădintr-oăsingur ăbucat ădeăcarneăsauăpe te, dar care în 
realitateăsuntăcompuseădinămaiămulteăbuc iădiferiteăcombinateăprinăad ugareaăaltoră
ingrediente, inclusiv aditivi alimentari i enzime alimentare sau prin alte mijloace, 
trebuie s ă poarteă urm toareaă men iune:ă „carneă format ”ă iă „carneă deă pe te 
format ”. 
 
SEC IUNEAă 2 - CERIN Eă SPECIFICEă PRIVINDă DENUMIREAă „CARNEă
TOCAT ” 
 
1. Criterii de compozi ie controlate pe baza unei medii zilnice: 
 Con inutul de 

gr simi 
Raport colagen/proteine din 
carne (1) 

carneătocat ăslab  ≤ă7ă% ≤ă12ă% 

carneă tocat ă exclusivă deă
vit  

≤ă20ă% ≤ă15ă% 

carneă tocat ă con in ndă i 
carne de porc 

≤ 30 % ≤ă18ă% 

carneătocat ăprovenindădeă
la alte specii 

≤ă25ă% ≤ă15ă% 

(1) Raportul colagen/proteine din carne este exprimat ca procentul de colagen din 
proteinele din carne. Con inutul de colagen se ob ine prin înmul irea con inutului 
deăhidroxiprolin ăcuă8. 
 
2. În plus eticheta include men iunileăurm toare: 
- „con inutădeăgr simiă(exprimatăcaăprocent)ămaiămicădeă…”; 
- „raportăcolagen/proteineădinăcarneămaiămicădeă…”. 
 
SEC IUNEAă 3 - CERIN E SPECIFICE PRIVIND DENUMIREA 
MEMBRANELOR PENTRU CÂRNA I I SALAMURI 
 
Înăcaгulăînăcareăoămembran ăpentruăcârna i iăsalamuriănuăesteăcomestibil ,ăacestă
lucru trebuie specificat ca atare. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1452859138423&uri=CELEX:02011R1169-20140219#E0046
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Anexa nr. 6 
 

INDICAREA I DENUMIREA INGREDIENTELOR 
 
SEC IUNEAă 1 - DISPOZI II SPECIFICE PRIVIND INDICAREA 
INGREDIENTELOR ÎN ORDINEA CANTIT ILOR 
Categoria de ingredient Dispozi ieă privindă specificareaă оnă func ie de 

cantitate 
1.ăAdaosădeăap ă i produse 
volatile 

Seăоnscriuăоnălist ăоnăordineaăcantit iiălorăоnăcadrulă
produsuluiă finit.ă Cantitateaă deă ap ă ad ugat ă caă
ingredientă оntr-un produsă alimentară esteă calculat ă
sc г ndă dină cantitateaă total ă aă produsuluiă finită
cantitateaă total ă aă celorlalteă ingredienteă utiliгate.ă
Aceast ăcantitateăpoateăs ănuăfieăluat ăоnăconsiderareă
dac ,ăоnăgreutate,ăeaănuădep e te 5 % din produsul 
finit. Prezentaăderogareănuăseăaplic ăоnăcaгulăc rnii,ă
ală preparateloră dină carne,ă ală produseloră pesc re ti 
netransformate i al molu telor bivalve 
netransformate. 

2.ă Ingredienteă utiliгateă оnă
form ă concentrat ă sauă
deshidratat ă i reconstituite 
оnămomentulăfabric rii 

Pot fiă оnscriseă оnă list ă оnă ordineaă cantit ii 
оnregistrateă оnainteă deă aă fiă transformateă оnă
concentrat sau deshidratate. 

3.ă Ingredienteă utiliгateă оnă
produse alimentare 
concentrate sau 
deshidratate care sunt 
destinate reconstituirii prin 
adaosădeăap  

Potă fiă оnscriseă оnă list ă оnă ordineaă propor iei din 
produsul reconstituit cu condi ia ca lista 
ingredienteloră s ă preгinteă oă men iune precum 
„ingredienteleă produsuluiă reconstituit”ă sauă
„ingredienteăaleăprodusuluiăgataăpreparat”. 

4. Fructe, legume sau 
ciuperci, dintre care niciuna 
nuă predomin ă cantitativă оnă
mod semnificativ i care 
suntă folositeă оnă propor ii 
care pot varia, utilizate 
оntr-un amestec, ca 
ingrediente ale unui produs 
alimentar 

Potă fiă grupateă оnă listaă ingredienteloră subădenumireaă
„fructe”,ă „legume”ă sauă „ciuperci”ă urmat ă deă
men iuneaă „оnă propor iiă variabile”,ă urmat ă imediată
deă oă list ă aă fructelor,ă legumeloră sauă ciuperciloră
preгente.ăОnăastfelădeăcaгuri,ăamesteculăesteăcuprinsă
оnălistaăingredientelorăоnăconformitateăcuăarticolulă18ă
alineatulă (1),ă оnă func ie deă cantitateaă total ă aă
fructelor, legumelor sau ciupercilor prezente. 

5. Amestecurile de 
condimente sau plante 
aromatice,ă atunciă c ndă
niciunul sau niciuna nu 

Pot fi afi ateă оntr-oă ordineă diferit ,ă cuă condi ia ca 
listaăingredientelorăs ăfieăоnso it ădeăoămen iune cum 
arăfiă„оnăpropor ieăvariabil ”. 
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predomin ăоnăpropor ie,ăоnă
func ie de cantitate 
6. Ingrediente care 
repreгint ămaiăpu in de 2 % 
din produsul finit 

Potă fiă оnscriseă оnă list ă оntr-oă ordineă diferit ,ă dup ă
celelalte ingrediente. 

7. Ingrediente care sunt 
asem n toareă sauă seă potă
оnlocuiă unulă cuă altul,ă careă
ară puteaă fiă utiliгateă оnă
fabricarea sau prepararea 
unuiă produsă alimentară f r ă
a-i modifica compozi ia, 
natura sau valoarea 
perceput ,ă cuă condi ia ca 
acesteaă s ă repreгinteă maiă
pu in de 2 % din produsul 
finit 

Potă fiă desemnateă оnă listaă ingredienteloră prină
men iuneaă „con ineă…ă i/sauă…”,ăоnă caгulăоnă careă
cel pu ină unulă dintreă celă multă dou ă ingredienteă esteă
preгentă оnă produsulă finit.ă Aceast ă prevedereă nuă seă
aplic ăaditivilorăalimentariăsauăingredientelor din lista 
din secюiuneaă3 dinăpreгentaăanex ,ăniciăsubstan elor 
sau produselor de pe lista din anexa nr. 1 care 
provoac ăalergiiăsauăintoleran . 

8. Uleiuri rafinate de 
origineăvegetal  

Potă fiă grupateă оnă listaă ingredienteloră subădenumireaă
„uleiuriă vegetale”ă urmat ă imediată deă oă list ă deă
men iuniăprivindăorigineaăvegetal ăspecific ă i poate 
fiăurmat ădeăfraгaă„оnăpropor iiăvariate”.ăОnăcaгulăоnă
careă suntă grupate,ă uleiurileă vegetaleă suntă incluseă оnă
listaă ingredienteloră оnă conformitateă cuă articolulă 18ă
alineatulă (1),ă оnă func ieă deă cantitateaă total ă aă
uleiurilor vegetal prezente. 
Expresiaă„totalăhidrogenat”ăsauă„par ialăhidrogenat”,ă
dup ă caг,ă trebuieă s ă оnso easc ă indicareaă unuiă uleiă
hidrogenat. 

9.ă Gr simiă rafinateă deă
origineăvegetal  

Potă fiă grupateă оnă lista ingredientelor sub denumirea 
„gr simiă vegetale”ă urmat ă imediată deă oă list ă deă
men iuniăprivindăorigineaăvegetal ăspecific ă i poate 
fiăurmat ădeăfraгaă„оnăpropor iiăvariate”.ăОnăcaгulăоnă
careăsuntăgrupate,ăgr simileăvegetaleăsuntă incluseăоnă
lista ingredienteloră оnă conformitateă cuă articolulă 18ă
alineatulă (1),ă оnă func ieă deă cantitateaă total ă aă
gr similorăvegetaleăpreгente. 
Expresiaă„totalăhidrogenat”ăsauă„par ialăhidrogenat”,ă
dup ă caг,ă trebuieă s ă оnso easc ă indicareaă uneiă
gr simiăvegetaleăhidrogenate. 

 
SEC IUNEAă 2 - DESEMNAREA ANUMITOR INGREDIENTE PRIN 
DENUMIREAăUNEIăCATEGORIIăÎNăLOCăDEăOăDENUMIREăSPECIFIC  
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F r ă aă aduceă atingereă articoluluiă 21,ă ingredienteleă careă apar in uneia dintre 
categoriile de produse alimentare enumerate mai jos i sunt compu i ai unui alt 
produs alimentar pot fi desemnate recurgându-seălaănumeleăcategorieiămaiădegrab ă
decâtălaădenumireaăspecific . 
Defini ia categoriei de produs 
alimentar 

Denumire 

1.ăUleiuriărafinateădeăorigineăanimal  „Ulei”,ă completat ă prină calificativulă
„animal”ă sauă prină indicareaă originiiă
specifice animale. 

Expresiaă „totală hidrogenat”ă sauă „par ial 
hidrogenat”,ă dup ă caг,ă trebuieă s ă
оnso easc ăindicareaăunuiăuleiăhidrogenat. 

2.ăGr simiărafinateădeăorigineăanimal  „Gr sime”,ă completat ă prină calificativulă
„animal ”ă sauă prină indicareaă originiiă
specifice animale. 

Expresiaă „totală hidrogenat”ă sauă „par ial 
hidrogenat”,ă dup ă caг,ă trebuieă s ă
оnso easc ă indicareaă uneiă gr simiă
hidrogenate. 

3.ăAmestecuriădeăf in ăprovenindădină
dou ăsauămaiămulteăspeciiădeăcereale 

„F in ”,ăurmat ădeăenumerareaăsoiurilorădeă
cerealeă dină careă provine,ă оnă ordineaă
descresc toareăaăgreut ii. 

4. Amidon sau fecule, precum i 
amidon sau fecule modificate pe cale 
fiгic ăsauăenгimatic  

„Amidon” 

5. Orice specie de pe te,ăatunciăc ndă
pe tele constituie un ingredient al 
altui produs alimentar i sub rezerva 
ca denumirea i prezentarea acestui 
produsă s ă nuă seă refereă laă oă specieă
anume de pe te 

„Pe te” 

6.ă Oriceă tipă deă br nг ,ă atunciă c ndă
br nгaă sauă amesteculă deă br nгeturiă
constituie un ingredient al altui 
produs alimentar iă subă reгervaă c ă
denumirea i prezentarea acestui 
produsănuăseărefer ălaăunătipăanumeădeă
br nг  

„Br nгeturi” 

7.ăOriceăcondimentăcareănuădep e te 
2% din cantitatea produsului 

„Condimentă (condimente)”ă sauă „amestecă
de condimente” 

8.ăOriceăplanteăaromaticeăsauăp r i de „Plant ă(plante)ăaromatic ă(aromatice)”ăsauă
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planteăaromaticeăcareănuădep esc 2% 
din greutatea produsului 

„amestecădeăplanteăaromatice” 

9.ăOriceătipuriădeăpreparateăpeăbaг ădeă
gum ă utiliгateă laă fabricareaă deă gum ă
baг ăpentruăgumaădeămestecat 

„Gum ăbaг ” 

10. Pesmet de orice origine „Pesmet” 

11. Orice categorie de zaharoze „Zah r” 

12.ăDextroг ăanhidr ăsauămonohidrat  „Dextroг ” 

13.ă Siropă deă glucoг ă i sirop de 
glucoг ădeshidratat 

„Siropădeăglucoг ” 

14. Toate proteinele din lapte 
(cazeine, cazeinate i proteine din zer 
i din lactoseruri) i amestecurile lor 

„Proteineădinălapte” 

15.ăUntădeăcacaoăpresat,ădeăcentrifug ă
sau rafinat 

„Untădeăcacao” 

16. Toate tipurile de vin „Vin” 

17. Mu chii scheletici (2) ai 
mamiferelor iă aiă speciiloră deă p s riă
recunoscute ca fiind adecvate 
consumuluiă umană оmpreun ă cuă
esutulă inclusă оnă modă naturală sauă

aderent,ă оnă caгulă оnă careă con inutul 
totalădeăgr simeă i esut conjunctiv nu 
dep e te valorile indicate mai jos i 
оnăcaгulăоnăcareăcarneaărepreгint ăună
ingredient al altui produs alimentar. 
Con inuturileă maximeă deă gr simeă i 
esut conjunctiv pentru ingredientele 

desemnate  
deătermenulă„carneădeă…” 
Specii Con inutul 

deăgr simi 
Raport 
colagen/pr
oteine din 
carne (1) 

Mamiferele 
(alteleă dec tă
iepurii i 
porcinele) i 
amestecurile 
deă speciiă оnă
care 
predomin ă
mamiferele 

25 % 25 % 

„Carneă deă …”ă i denumirea speciilor de 
animale de la care provine. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1452859138423&uri=CELEX:02011R1169-20140219#E0050
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Porcine 30 % 25 % 

P s riă i 
iepuri 

15 % 10 % 

(1) Raportul colagen/proteine din 
carne este exprimat ca procentul de 
colagen din proteinele din carne. 
Con inutul de colagen se ob ine prin 
оnmul irea con inutului de 
hidroxiprolin ăcuă8. 
Dac ă acesteă limiteă maximeă suntă
dep ite, dar toate celelalte criterii 
pentruă definireaă termenuluiă „carne”ă
sunt respectate, con inutulă deă „carneă
deă …”ă trebuieă s ă fieă ajustată оnă sensă
descresc toră оnă consecin ,ă iară listaă
ingredienteloră trebuieă s ă men ioneze, 
peă l ng ă termenulă „carneă deă …”,ă
prezen aăgr similoră i/sau a esutului 
conjunctiv. 
Produsele acoperite de defini ia 
„carneă separat ă mecanic”ă seă excludă
dinăaceast ădefini ie. 
18. Toate tipurile de produse cuprinse 
оnădefini iaă„carneăseparat ămecanic” 

„Carneă separat ă mecanic”ă i denumirea 
speciilor de animale de la care provine. 

(2) Diafragma i mu chii maseteri fac parte din mu chii scheletici, în timp ce inima, 
limba, mu chii capului (al ii decât mu chii maseteri), mu chii carpieni, tarsieni i 
cei ai cozii sunt exclu i. 
 
SEC IUNEAă 3 - DESEMNAREA ANUMITOR INGREDIENTE PRIN 
DENUMIREAăCATEGORIEIăACESTORA,ăURMAT ăDEăNUMELEăSPECIFICă
SAUăDEăNUM RULăE 
 
F r ă aă aduceă atingereă articoluluiă 21,ă aditiviiă alimentariă sauă enгimeleă alimentare, 
al ii (altele) decât cei (cele) specifica i (specificate) la articolul 20 litera b) 
apar inândă uneiaă dintreă categoriileă enumerateă înă preгentaă parte,ă trebuieă s ă fieă
desemna iă (desemnate)ă prină denumireaă categorieiă acestora,ă urmat ă deă numeleă
specificăsau,ădac ăesteăcaгul,ădeănum rulăE.ăÎnăcaгulăînăcareăunăingredientăapar ine 
maiă multoră categorii,ă esteă indicat ă categoriaă careă corespundeă func iei sale 
principale în cazul produsului alimentar respectiv. 
Acidifiant 
Corector de aciditate 
Agent antiaglomerant 
Antispumant 
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Antioxidant 
Agentădeăînc rcare 
Colorant 
Emulsifiant 
S ruriădeătopire 
Agentădeăînt rire 
Poten iatorădeăarom  
Agentădeătratareăaăf inii 
Agen i de spumare 
Agent gelatinizant 
Agent de glazurare 
Agent de umezire 
Amidon modificat 
Conservant 
Agent de propulsare 
Agent de afânare 
Agen i de sechestrare 
Stabilizator 
Îndulcitor 
Agent de îngro are 
 
SEC IUNEAă4 - DESEMNAREA AROMELOR ÎN LISTA INGREDIENTELOR 
 
1. Aromele sunt desemnate fie prin termenii: 
- „arome”ăsauăprintr-oădenumireămaiăspecific ăsauăoădescriereăaăaromei; 
- „arom ă (arome)ă deă fum”ă sauă „arom ă (arome)ă deă fumă produs ă (produse)ă dină
aliment(e)ăsauăcategorieăsauăsurs ă(surse)ădeăalimente”ă(deăexempluă„arom ădeăfumă
produs ădinăfag”),ădac ăpartea aromatiгant ăd ăproduselorăalimentareăoăarom ădeă
produs afumat. 
2.ăTermenulă„natural”ăînăcontextulădescrieriiăaromelor. 
3. Chinina i/sau cafeina folosite ca arome pentru producerea sau prepararea unui 
produs alimentar se men ioneaг ă înă func ie de denumire pe lista ingredientelor, 
imediatădup ăcuvântulă„arom ă(arome)”. 
 
SEC IUNEAă5 - DESEMNAREA INGREDIENTELOR COMPUSE 
 
1.ăUnăingredientăcompusăpoateăs ăfigureгeăînălistaăingredientelorăsubădenumireaăsaă
sauăesteăconsacrat ăprinăfolosire,ăînăfunc ie de ponderea saăcantitativ ,ăfiindăurmată
imediat de enumerarea propriilor ingrediente. 
2.ă F r ă aă aduceă atingereă articoluluiă 21,ă enumerareaă ingredienteloră nuă esteă
obligatorie pentru ingredientele compuse: 
a) în cazul în care compozi iaăingredientuluiăcompusărepreгint ămai pu in de 2 % 
din produsul finit; cu toate acestea, respectiva dispozi ieă nuă seă aplic ă aditiviloră
alimentari, sub rezerva dispozi iilor articolului 20 literele a)-d); 
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b) în cazul ingredientelor compuse formate din amestecuri de condimente i/sau 
plante aromatice,ăcareărepreгint ămaiăpu in de 2 % din produsul finit, cu excep ia 
aditivilor alimentari, sub rezerva dispozi iilor articolului 20 literele a)-d); sau 
c) în cazul în care ingredientul compus este un produs alimentar pentru care nu se 
prevede indicarea listei ingredientelor. 

 
 

Anexa nr. 7 
 

INDICAREAăCANTITATIV ăAăINGREDIENTELOR 
 
1.ăNuăesteănecesar ăindicareaăcantitativ : 
a) pentru un ingredient sau o categorie de ingrediente: 
- aăc rorăcantitateănet ădup ăscurgereăesteăindicat ăînăconformitateăcuăpunctul 

5 din anexa nr. 8; 
- aăc rorăcantitateăesteăobligatoriuăs ăfigureгeădejaăpeăetichet ; 
- careăsuntăutiliгateăînădoг ămic ăînăscopulăaromatiг rii; 
- care, de iă figureaг ă înă denumireaă produsuluiă alimentar,ă nuă potă s ă

influen eze alegerea consumatorului deoarece varia ia de cantitate nu este esen ial ă
pentruă aă caracteriгaă produsulă alimentară sauă deă natur ă s ă îlă diferen ieze de alte 
produse similare; 

b) atunci când dispozi iileă specificeă stipuleaг ă înă modă precisă cantitateaă deă
ingredient sau categoria de ingredienteăf r ăaăprevedeaăindicareaălorăpeăetichet ; 

c) în cazurile la care se face referire în anexa nr. 6 sec iuneaă1 punctele 4 i 
5. 

2. Articolul 22 alineatul (1) literele a) iăb)ănuăseăaplic ăînăcaгul: 
a)ă oric ruiă ingredientă sauă oric reiă categoriiă de ingrediente cuprins(e) în 

indica iaă„cuăîndulcitor(i)”ăsauă„cuăгah ră(гaharuri)ă iăîndulcitor(i)”ăînăcaгulăînăcareă
respectiva indica ie înso e te denumirea produsului alimentar, în conformitate cu 
anexa nr. 2; 

b)ă oric reiăvitamineă iă oric ruiăminerală ad ugat(e)ă înă caгulă înă careă aceast ă
substan ăfaceăobiectulăuneiădeclara ii nutri ionale. 

3.ăIndicareaăcantit ii unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente: 
a)ă esteă exprimat ă înă procenteă careă trebuieă s ă corespund ă cantit ii de 

ingredient sau de ingredienteăînămomentulăutiliг riiăacestuia/acestora;ă i 
b)ăapareăînăcadrulăsauăimediatălâng ădenumireaăprodusuluiăalimentarăsauăpeă

listaăingredientelor,ălâng ăingredientulăsauăcategoriaădeăingredienteăînăcauг . 
4. Prin derogare de la punctul 3: 
a) în cazul în care produsele alimentare au suferit o pierdere de umiditate ca 

urmareăaăunuiătratamentătermicăsauădeăaltătip,ăcantitateaăseăexprim ăînăprocenteăcareă
trebuieă s ă corespund ă cantit iiă deă ingredient(e)ă utiliгat(e)ă raportat ă laă produsulă
finit, cu excep iaă caгuluiă înă careă aceast ă cantitateă sauă cantitateaă total ă aă tuturoră
ingredienteloră indicateă peă etichet ă dep e te 100 %, caz în care cantitatea este 
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indicat ă peă baгaă cantit ii ingredientului/ingredientelor utilizat(e) la prepararea a 
100 g de produs finit; 

b)ăcantitateaăingredientelorăvolatileăesteăindicat ăînăfunc ie de cantitatea din 
produsul finit; 

c) cantitatea de ingrediente utilizate într-oă form ă concentrat ă sauă
deshidratat ă i reconstituite pe parcursul procesului de fabrica ieăpoateăfiăindicat ă
în func ie de cantitatea de dinainte de concentrare sau deshidratare; 

d)ăînăcaгulăproduselorăalimentareăconcentrateăsauădeshidratate,ăcareăurmeaг ă
aăfiăreconstituiteăprinăad ugareaădeăap ,ăcantitateaădeăingredienteăpoateăfiăindicat ă
în func ie de cantitatea din produsul reconstituit. 
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Anexa nr. 8 
 

DECLARAREAăCANTIT II NETE 
 
1.ă Declarareaă cantit ii nete nu este obligatorie în cazul produselor 

alimentare: 
a) care sunt supuse unor pierderi considerabile din volumul sau din masa lor 

i care sunt vândute la bucat ăsauăcânt riteăînăpreгen aăcump r torului; 
b)ăaăc rorăcantitateănet ăesteămaiămic ădeă5ăgăsauădeă5ml;ăaceast ădispoгi ie 

nuăseăaplic ,ăcuătoateăacestea,ăînăcaгulăcondimenteloră i plantelor aromatice; 
c)ă vânduteă înă modă normală laă bucat ,ă cuă condi ia ca num rulă deă buc iă s ă

poat ă s ă fieăv гutăclară i calculat cu u urin ă dinăexterioră sau,ă înă caгăcontrar,ă caă
acestaăs ăfieăindicatăpeăetichet . 

2. Atunci când indicarea unui anumit tip de cantitate (cum ar fi cantitatea 
nominal ,ăcantitateaăminim ,ăcantitateaămedie)ăesteăprev гut ădeălegisla ie,ăaceast ă
cantitateăesteăcantitateaănet ăînăsensulăpreгenteiălegi. 

3.ăAtunciăcândăunăprodusăpreambalatăesteăconstituitădinădou ăsauămaiămulteă
produse preambalate individuale, care con in aceea i cantitate din acela i produs, 
indicareaă cantit iiă neteă esteă realiгat ă men ionândă cantitateaă net ă con inut ă înă
fiecare ambalaj individual iănum rulătotalăalăambalajelor.ăTotu i, aceste men iuni 
nuăsuntăobligatoriiăatunciăcândănum rulătotalăalăambalajelorăindividualeăpoateăs ăfie 
v гutăclară i calculat cu u urin ădinăexterioră i atunci când cel pu in o indica ie a 
cantit iiăneteădinăfiecareăambalajăindividualăpoateăs ăfieăv гut ăclarădinăexterior. 

4.ăAtunciăcândăunăprodusăpreambalatăesteăconstituitădinădou ăsauămaiămulteă
ambalajeă individuale,ă careă nuă suntă considerateă unit i de vânzare, indicarea 
cantit iiăneteăesteă realiгat ămen ionândăcantitateaănet ă total ă iănum rulă totalădeă
ambalaje individuale. 

5. Atunci când un aliment solid este prezentat într-un mediu lichid de 
acoperire,ă cantitateaănet ădup ă scurgereă aă componenteiă solideăeste,ădeă asemenea,ă
indicat ăpeăetichet .ăÎnăcaгulăînăcareăprodusulăalimentarăaăfostăglaгurat,ăcantitateaă
net ădeclarat ăaăprodusuluiăalimentarătrebuieăs ăexclud ăglaгura. 

În sensul prezentului punct, prină „mediu lichid”ă seă în elege produsele 
men ionate în continuare, eventual în amestecuri între ele i, de asemenea, atunci 
cândăacesteaăseăpreгint ăcongelateăsauăcongelateărapid,ăcuăcondi iaăcaălichidulăs ănuă
fie decât un element auxiliar în raport cu elementele esen iale ale acestui preparat 
iăs ănuăinfluen eze, în consecin ,ăînămodădecisivăcump rarea:ăap ,ăsolu ii apoase 

deă s ruri,ă saramuri,ă solu ii apoase de acizi alimentari, o et, solu ii apoase de 
zaharuri, solu ii apoase de alte substan e sau materii îndulcitoare, sucuri de fructe 
sau de legume în cazul fructelor sau legumelor. 
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Anexa nr. 9 
 
DATAăDURABILIT IIăMINIMALE,ăDATAăLIMIT ăDEăCONSUMă

IăDATAăCONGEL RII 
 
1.ăDataădurabilit iiăminimaleăesteăindicat ădup ăcumăurmeaг : 
a)ăDataătrebuieăs ăfieăprecedat ădeătermenii: 
- „Aă seă consumaă deă preferin ă înainteă deă …”,ă atunciă cândă dataă con ine 

indicarea zilei; 
- „Aăseăconsumaădeăpreferin ăînainteădeăsfâr itulă…”,ăînăcelelalteăcaгuri. 
b) Men iunileăprev гuteălaăliteraăa)ăsuntăînso ite: 
- deădataăîns i; sau 
- deăoăreferireălaăloculăînăcareădataăesteăindicat ăpeăetichet . 
Dac ăesteănecesar,ămen iunileărespectiveăseăcompleteaг ăcuăindica ii privind 

condi iileădeăp strareăaăc rorărespectareăasigur ădurabilitateaăindicat . 
c)ăDataăconst ăînăindicareaăгilei, lunii i,ăeventual,ăaăanuluiăînăaceast ăordineă

iăînăform ănecodificat . 
Cu toate acestea, în cazul produselor alimentare: 
- aăc rorădurabilitateăesteămaiămic ădeătreiăluni,ăindicareaăгileiă i a lunii este 

suficient ; 
- aăc rorădurabilitateăesteămaiămareădeătreiăluni,ădarănuădep e te optsprezece 

luni, indicarea lunii iăaăanuluiăesteăsuficient ; 
- aăc rorădurabilitateăesteămaiămareădeăoptspreгeceăluni,ăindicareaăanuluiăesteă

suficient . 
d) Men ionareaădateiădurabilit iiăminimaleănuăesteăimpus ăînăcaгul: 
- fructelor iălegumelorăproaspete,ăinclusivăcartofii,ăcareănuăauăfostăcur ate, 

t iateăsauănuăauăf cutăobiectulăaltuiătratamentăsimilar;ăaceast ăderogareănuăseăaplic ă
semin elor încol ite i altor produse similare, cum ar fi germenii de leguminoase; 

- al vinurilor, vinurilor licoroase, vinurilor spumoase, vinurilor aromatizate 
i produselor similare ob inute din alte fructe decât strugurii, precum i al 

b uturilorăcareăcorespundăcodurilorăNCă2206ă00ăob inute din struguri sau din must 
de struguri; 

- al b uturilorăcareăcon in 10 % sau mai mult alcool în volum; 
- al produselor de panifica ie i de patiserie care, prin natura lor, sunt 

consumate în mod normal într-ună r stimpă deă dou гeciă iă patruă deă oreă dup ă
fabricare; 

- al o eturilor; 
- alăs riiădeăbuc t rie; 
- alăгah ruluiăînăstareăsolid ; 
- al produselor zaharoase care constau aproape exclusiv în zaharuri 

aromatizate i/sau colorate; 
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- al gumelor de mestecat i produselor similare de mestecat. 
2.ăDataălimit ădeăconsumăesteăindicat ădup ăcumăurmeaг : 
a)ăEsteăprecedat ădeătermeniiă„expir ălaă…”. 
b)ăTermeniiăprev гu i la punctul a) sunt înso i i de: 
- dataăîns i; sau 
- deăoăreferireălaăloculăînăcareădataăesteăindicat ăpeăetichet . 
Aceste men iuni sunt urmate de o descriere a condi iiloră deă p strareă care 

trebuie respectate. 
c)ă Dataă const ă înă indicareaă гilei,ă aă luniiă i,ă eventual,ă aă anuluiă înă aceast ă

ordine iăînăform ănecodificat . 
d)ă Dataă limit ă deă consumă esteă indicat ă peă fiecareă por ieă preambalat ă

individual . 
3.ă Dataă congel riiă sauă aă primeiă congel ri astfel cum este men ionat ă laă

punctul 6 din anexa nr. 2 seăindic ădup ăcumăurmeaг : 
a)ăEsteăprecedat ădeămen iuneaă„congelat ălaă…”. 
b) Termenii men iona i la punctul a) sunt înso i i de: 
- dataăîns i; sau 
- deăoăreferireălaăloculăînăcareăesteăindicat ădataăpeăetichet . 
c)ă Dataă const ă înă indicareaă гilei,ă luniiă iă aă anuluiă înă aceast ă ordineă i în 

form ănecodificat . 
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Anexa nr. 10 
 

TIPURI DE CARNE PENTRU CARE INDICAREA RIIăDEăORIGINEă
SAU A LOCULUI DE PROVENIEN ăESTEăOBLIGATORIE 

 
Coduri NC 
(Nomenclatura 
combinat ă
2014) 

Descriere 

0201 Carneădeăanimaleădinăspeciaăbovine,ăproasp t ăsauărefrigerat  
0202 Carneădeăanimaleădinăspeciaăbovine,ăcongelat  
0203 Carneădeă animaleă dină speciaă porcin ,ăproasp t ,ă refrigerat ă sauă

congelat  
0204 Carne de animaleă dină speciileă ovineă sauă caprine,ă proasp t ,ă

refrigerat ăsauăcongelat  
0207 Carneă єiă organeă comestibileă deă p s riă deă laă poгiюiaă 0105,ă

proaspete, refrigerate sau congelate 
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Anexa nr. 11 
 

CONCENTRA IAăALCOOLIC  
 
Concentra iaă alcoolic ă dobândit ă aă b uturiloră careă con in mai mult de 1,2 % de 
alcoolă înă volumă esteă indicat ă printr-oă cifr ă careă nuă areă maiă multă deă oă гecimal .ă
Aceastaăesteăurmat ădeăsimbolulă„%ăvol”ă iăpoateăfiăprecedat ădeătermenulă„alcool”ă
sauădeăabreviereaă„alc.”. 
Concentra iaăalcoolic  dobândit ăesteăstabilit ălaă20ă°C. 
Toleran ele pozitive i negative permise în ceea ce prive te indicarea concentra iei 
alcoolice iă exprimateă înă valoriă absoluteă suntă enumerateă înă tabelulă urm tor.ă
Acesteaă seă aplic ă f r ă aă aduceă atingereă toleran elor care reгult ă dină metodaă deă
analiг ăutiliгat ăpentruădeterminareaăconcentra iei alcoolice. 
Descriereaăb uturii Toleran ă poгitiv ă

sauănegativ  
1.ă Bereă inclus ă laă codulă NCă 2203 00, cu o concentra ie 
alcoolic ă careă nuă dep e teă 5,5ă %ă vol.;ă b uturiă
necarbogazoase incluse la codul NC 2206 00 ob inute din 
struguri 

0,5 % vol. 

2. Bere cu o concentra ieăalcoolic ăcareădep e te 5,5 % 
vol.;ă b uturiă spumoaseă incluseă laă codulă NCă 2206 00 
ob inute din struguri, diverse tipuri de cidru, cidru din 
pere iă alteăb uturiă fermentate similare, ob inute din alte 
fructeă dec tă strugurii,ă eventuală petianteă sauă spumante;ă
hidromel 

1 % vol. 

3.ăB uturiăcareăcon inăfructeăsauăp r i de plante macerate 1,5 % vol. 
4.ăOriceăalteăb uturiăcareăcon in mai mult de 1,2 % alcool 
оnăvolum 

0,3 % vol. 
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Anexa nr. 12 
 

CONSUMUL DE REFERIN  
 
SEC IUNEAă 1 – CONSUMUL ZILNIC DE REFERIN ă DEă VITAMINEă I 
MINERALE (ADUL I) 
 
1. Vitamine i minerale care pot fi declarate i valorile nutri ionale de referin ăaleă
acestora (VNR) 
VitaminaăAă(мg) 800 
Vitamina D (мg) 5 
Vitamina E (mg) 12 
VitaminaăKă(мg) 75 
Vitamina C (mg) 80 
Tiamin ă(mg) 1,1 
Riboflavin ă(mg) 1,4 
Niacin ă(mg) 16 
Vitamina B6 (mg) 1,4 
Acidăfolică(мg) 200 
VitaminaăB12ă(мg) 2,5 
Biotin ă(мg) 50 
Acid pantotenic (mg) 6 
Potasiu (mg) 2 000 
Clorur ă(mg) 800 
Calciu (mg) 800 
Fosfor (mg) 700 
Magneziu (mg) 375 
Fier (mg) 14 
Zinc (mg) 10 
Cupru (mg) 1 
Mangan (mg) 2 
Fluorur ă(mg) 3,5 
Seleniuă(мg) 55 
Cromă(мg) 40 
Molibdenă(мg) 50 
Iodă(мg) 150 
 
2.ăCantit i semnificative de vitamine i minerale 
 
Înăgeneral,ăurm toareleăvaloriăarătrebuiăs ăfieăluateăînăconsiderareăpentruăaăstabiliăceă
înseamn ăcantitateăsemnificativ : 
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- 15 % din valorile de referin ăaleănutrientuluiăspecificateălaăpunctulă1,ăperă100ăgă
sau 100 ml în cazul altor produse decâtăb uturile; 
- 7,5 % din valorile de referin ăaleănutrientuluiăspecificateălaăpunctulă1,ăperă100ămlă
înăcaгulăb uturilor;ăsau 
- 15 % din valorile de referin ăaleănutrientuluiăspecificateălaăpunctulă1,ăperăpor ie 
în cazul în care ambalajul con ine o singur ăpor ie. 
 
SEC IUNEAă 2 – CONSUMUL DE REFERIN ă PENTRUă VALOAREAă
ENERGETIC ă I NUTRIEN I SELECTA I, AL II DECÂT VITAMINELE I 
MINERALELE (ADUL I) 
Valoareaăenergetic ăsauănutrient Consumul de referin  
Valoareaăenergetic  8 400 kJ/2 000 kcal 
Gr simeătotal  70 g 
Acizi gra i satura i 20 g 
Glucide 260 g 
Zaharuri 90 g 
Proteine 50 g 
Sare 6 g 
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Anexa nr. 13 
 

FACTORI DE CONVERSIE 
 
FACTORI DE CONVERSIE PENTRU CALCULUL VALORII ENERGETICE 
 
Valoareaăenergetic ăcareăurmeaг ăs ăfieădeclarat ăseăcalculeaг ăutiliгândăurm toriiă
factori de conversie: 
glucide (cu excep ia 
poliolilor) 

17 kJ/g – 4 kcal/g 

polioli 10 kJ/g – 2,4 kcal/g 
proteine 17 kJ/g – 4 kcal/g 
gr simi 37 kJ/g – 9 kcal/g 
salatrim 25 kJ/g – 6 kcal/g 
alcool etilic (etanol) 29 kJ/g – 7 kcal/g 
acizi organici 13 kJ/g – 3 kcal/g 
fibre 8 kJ/g – 2 kcal/g 
eritritol 0 kJ/g – 0 kcal/g 
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Anexa nr. 14 
 

EXPRIMAREA I PREZENTAREA DECLARA IEI NUTRI IONALE 
 
Unit ileădeăm sur ăutiliгateă înădeclara ia nutri ional ăpentruăvaloareaă energetic ă
[kilojouli (kJ) iăkilocaloriiă(kcal)]ăsauăpentruămas ă[grameă(g),ămiligrameă(mg)ăsauă
microgrameă(μg)]ă iăordineaăpreгent riiăinforma iilor,ădup ăcaг,ăesteăurm toarea: 
 
valoareăenergetic  kJ/kcal 
gr simi g 
din care 
-acizi gra i satura i g 
-acizi gra i mononesatura i g 
-acizi gra i polinesatura i g 
glucide g 
din care 
-zaharuri g 
-polioli g 
-amidon g 
fibre g 
proteine g 
sare g 
vitamine i minerale unit ile men ionateă оnă anexaă 12 secюiuneaă 1 

punctul 1. 
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Notă informativă 

la proiectul de Lege privind informarea consumatorilor cu privire la 

produsele alimentare 

 

Condiții ce au impus elaborarea proiectului: 
Prezentul proiect de Lege definește principiile, cerințele și responsabilitățile 

generale care reglementează informațiile referitoare la produsele alimentare, în 
special etichetarea produselor alimentare. Acesta prevede mijloacele legale pentru 
garantarea dreptului consumatorilor la informare și procedurile pentru furnizarea 
informațiilor referitoare la produsele alimentare, astfel asigurând un înalt nivel de 
protecție a consumatorului. 

Proiectul de Lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare stabilește bazele legale pentru asigurarea unui înalt nivel de protecție a 
consumatorului în domeniul informațiilor referitoare la produsele alimentare, luând 
în considerare diferențele de percepție ale consumatorilor și nevoia acestora de 
informații, asigurând în același timp buna funcționare a pieței interne.  

Scopul prezentului proiect de lege constă în asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție a sănătății consumatorilor și garantarea dreptului acestora la informare.  

Principalele prevederi și elemente noi ale proiectului: 
Avînd la bază Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea 

principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor, 
proiectul în cauză va oferi consumatorilor finali cadrul legal necesar pentru a 
selecta în mod sigur produse alimentare, ținând seama, în special, de considerațiile 
de ordin sanitar, economic, ecologic, social etc. 

Astfel, proiectul de Lege prenotat își propune de a apăra interesele legitime 
ale consumatorilor și de a promova fabricarea și plasarea pe piață a produselor 
alimentare de calitate. 

Obiectivele principale ale legislației actuale privind etichetarea impun 
necesitatea revederii acesteia cu scopul de a asigura implementarea mai ușoară și 
de a beneficia de o mai mare claritate, cu scopul modernizării, pentru a ține cont de 
noile evoluții în domeniul informațiilor referitoare la produsele alimentare. 

 Prezentul proiect va servi atât intereselor pieței interne cît și celor externe, 
prin simplificarea legislației, prin impunerea etichetării obligatorii a produselor 
alimentare de o manieră clară și lizibilă pe înțelesul consumatorului. 

 
Argumentarea și gradul compatibilității proiectului de act normativ: 
Proiectul dat se află în concordanță cu legislația privind domeniu siguranței 

alimentelor și protecției consumatorilor.  
Prevederile acestui proiect de lege sunt armonizate cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr . 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 
1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a 
Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a 
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Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și 
a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei. 

Referințele la reglementările corespondente ale legislației: 
Proiectul de Lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 

alimentare face trimitere la prevederile Legii nr.113 din 18.05.2012 cu privire la 
stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța 
alimentelor, Legii nr.78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare, Legii nr.105 
din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, Legii nr.10 din 03.02.2009 

privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.  
Prezentul proiect vine în executarea poziției 15 din Planul Național de 

Armonizare a Legislației pentru anul 2016, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 
38 din 1 februarie 2016. 

Fundamentarea economico-financiară: 
Sub aspect financiar și economic implementarea proiectului de lege nu va 

necesita finanţare din buget. 
Totodată menționăm că vor fi necesare investiții din partea operatorilor din 

businessul alimentar pentru aducerea în concordanță a etichetării conform 
cerințelor legii. 

În conformitate cu Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile 
de bază de reglementare a activității de întreprinzător, a fost elaborată Analiza 

preliminară ale efectelor de reglementare al proiectului de Lege privind 
informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, care a fost acceptată 
în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru reglementarea activității de 
întreprinzător la data de 10 februarie 2016. 

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare.  

Rezultatele scontate: 

Prevederile acestui proiect vin să prevină utilizarea de informații care ar 
induce consumatorul în eroare în special în ceea ce privește caracteristicile 
produselor alimentare, efectele sau proprietățile produselor alimentare.  

De asemenea, obiectivele urmărite de prezentul proiect constau în crearea 
unui cadru legislativ univoc şi coerent privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare și garantarea dreptului acestora la informare, 
asigurarea unui înalt nivel de protecție a consumatorului în domeniul informațiilor 
referitoare la produsele alimentare și responsabilizarea agenţilor economici cu 
activitate în domeniul businessului alimentar privind siguranţa produselor 
alimentare, conform practicilor stabilite în Uniunea Europeană. 
 

Viceministru          Nicolae OLARU 
 

Ex. Meleșco Sofia 

      Mereuță Albina 

Tel. 022-210 238 

     022-210-159 
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	(3) Prezenta lege se aplică operatorilor din businessul alimentar în toate etapele lanțului alimentar, în cazul în care activitățile acestora se referă la informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Aceasta se aplică tuturor produsel...
	Articolul 2. Noţiuni
	aditiv alimentar – orice substanță care, în mod normal, nu se consumă ca aliment în sine și nu se utilizează ca ingredient alimentar caracteristic, cu sau fără valoare nutritivă, și a cărei adăugare deliberată, în scop tehnologic, în produsele aliment...
	adjuvant tehnologic – orice substanță care:
	a) nu se consumă ca aliment în sine;
	b) este utilizat deliberat în prelucrarea materiilor prime, a produselor alimentare sau a ingredientelor acestora pentru a îndeplini un anumit obiectiv tehnologic în timpul tratării sau prelucrării;
	c) poate avea ca rezultat prezența neintenționată, dar inevitabilă din punct de vedere tehnic, a unor reziduuri ale substanței respective sau a derivaților acesteia în produsul finit, cu condiția ca aceste reziduuri să nu prezinte nici un risc sanitar...
	arome – înseamnă produse:
	a) care nu sunt destinate consumului sub această formă, care sunt adăugate produselor alimentare pentru a le da sau a le modifica mirosul și/sau gustul;
	b) compuse sau formate din următoarele categorii: substanțe aromatizante, preparate aromatizante, arome obținute prin tratament termic, precursori de arome, alte arome sau amestecuri ale acestora;
	câmp vizual – toate suprafețele unui ambalaj care pot fi citite dintr-un singur unghi de vedere;
	câmpul vizual principal – câmpul vizual al unui ambalaj care este cel mai probabil să fie văzut la prima vedere de către consumator la momentul cumpărării și care permite consumatorului să identifice imediat un produs după caracterul sau natura sa și,...
	carne – părțile comestibile din ungulate domestice, păsări de curte, lagomorfe, vânat sălbatic, vânat de crescătorie, vânat mic sălbatic, vânat mare sălbatic, inclusiv sângele;
	carne separată mecanic (CSM) – produs obținut prin îndepărtarea cărnii de pe oasele acoperite de carne după dezosare sau de pe carcasele de păsări, prin mijloace mecanice care determină distrugerea sau modificarea structurii fibroase a mușchilor;
	data durabilității minimale – înseamnă data până la care produsul alimentar își păstrează proprietățile specifice atunci când este păstrat în mod corespunzător;
	denumire curentă – denumire care este acceptată drept denumire a produsului alimentar de către consumatori, fără ca denumirea să necesite explicații suplimentare;
	denumire descriptivă – denumire care oferă o descriere a produsului alimentar și, dacă este cazul, a utilizării lui în mod suficient de clar încât să permită consumatorului să stabilească natura efectivă a acestuia și să îl deosebească de alte produse...
	denumire legală – denumirea unui produs alimentar vândut consumatorului final sau unităților de restaurație colectivă;
	enzimă alimentară – produs obținut din organisme vegetale, animale sau microorganisme sau din produse derivate din acestea, inclusiv din produsele obținute printr-un proces de fermentare folosind microorganisme.
	etichetare – mențiunile, indicațiile, mărcile sau denumirile comerciale, imaginile sau semnele care se referă la un produs alimentar și care figurează pe orice ambalaj, document, anunț, etichetă, inel sau manșetă care însoțesc sau se referă la respect...
	etichetă – marcaj, marcă, semn, imagine sau altă descriere scrisă, imprimată, ștanțată, marcată, gravată sau tipărită pe un produs alimentar sau atașată ambalajului sau recipientului unui astfel de produs;
	informații obligatorii referitoare la produsele alimentare – mențiunile pe care le impun actele normative naţionale pentru a fi furnizate consumatorului final;
	informații referitoare la produsele alimentare –   informațiile referitoare la un produs alimentar puse la dispoziția consumatorului final prin intermediul unei etichete, al altor documente însoțitoare sau prin orice alte mijloace, inclusiv instrument...
	ingredient – orice substanță sau produs, inclusiv aromele, aditivii alimentari și enzimele alimentare, precum și orice constituent al unui ingredient compus, utilizat(ă) în fabricarea sau prepararea unui produs alimentar și prezent(ă) încă în produsul...
	ingredient compus – ingredient care este, la rândul lui, produs din mai multe ingrediente;
	ingredient primar – ingredientul sau ingredientele dintr-un produs alimentar care reprezintă mai mult de 50 % din respectivul aliment sau pe care consumatorul le asociază de obicei cu denumirea produsului și pentru care, în majoritatea cazurilor, este...
	introducere pe piață - deținerea produselor alimentare sau a hranei pentru animale în scopul vânzării, inclusiv oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de transfer, indiferent dacă este gratuită sau nu, și însăși vânzarea, distribuția și alte for...
	legislația privind informațiile referitoare la produsele alimentare – acte normative naţionale care reglementează informațiile referitoare la produsele alimentare, în special etichetarea, inclusiv normele generale aplicabile, în anumite împrejurări, t...
	lizibilitate – aspectul fizic al informațiilor prin care informațiile sunt accesibile vizual publicului larg care este determinat de diferite elemente, printre care dimensiunea fontului, distanța dintre litere, distanța dintre rânduri, de grosimea lin...
	loc de proveniență – orice loc indicat ca fiind locul din care provine un produs alimentar (dar care nu este țara de origine), denumirea comercială sau adresa operatorului din sectorul alimentar pe etichetă nu reprezintă o indicare a țării de origine ...
	mijloc de comunicare la distanță – orice mijloc care, fără prezența fizică simultană a furnizorului și a consumatorului, poate fi utilizat pentru încheierea unui contract între aceste părți.
	nutrient – proteine, glucide, grăsimi, fibre, sodiu, vitamine și minerale enumerate în Partea A punctul 1 din Anexa nr. 13 la prezenta lege, precum și substanțele care aparțin sau fac parte din oricare dintre respectivele categorii;
	nanomaterial fabricat – orice material produs în mod intenționat care conține una sau mai multe dimensiuni de ordinul a 100 nm sau mai puțin sau care este alcătuit din părți funcționale distincte, în interior sau la suprafață, dintre care multe au una...
	a) proprietățile legate de suprafața specifică mare a materialelor luate în considerare;
	b) proprietățile fizico-chimice specifice care diferă de cele ale aceluiași material sub altă formă decât cea nanometrică;
	prelucrare – orice acțiune care modifică în mod semnificativ produsul inițial, inclusiv prin încălzire, afumare, sărare, coacere, uscare, marinare, extragere, extrudare sau o combinație a acestor procedee;
	preparate din carne – carnea proaspătă, inclusiv carnea care a fost secționată în fragmente, căreia i se adaugă produse alimentare, condimente sau aditivi sau care a fost supusă unei prelucrări insuficiente pentru a modifica în esență structura fibroa...
	produs alimentar preambalat – unitate de vânzare destinată a fi prezentată ca atare consumatorului final și unităților de restaurație colectivă, constituită dintr-un produs alimentar și din ambalajul în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre...
	produse din carne – produse prelucrate care rezultă din prelucrarea cărnii sau din prelucrarea produselor astfel prelucrate, astfel încât suprafața de tranșare permite constatarea dispariției caracteristicilor de carne proaspătă;
	produse neprelucrate – produsele alimentare care nu au fost prelucrate și includ produsele care au fost divizate, separate, tranșate, decupate, dezosate, tocate, jupuite, măcinate, tăiate, curățate, decorticate, măcinate, răcite, înghețate, congelate ...
	produse pescărești – toate animalele marine sau de apă dulce (cu excepția moluștelor bivalve, echinodermelor vii, tunicatelor vii și gasteropodelor marine vii și a tuturor mamiferelor marine, reptile și broaște), sălbatice sau de crescătorie, inclusiv...
	produse prelucrate – produsele alimentare care rezultă prin prelucrarea produselor neprelucrate. Aceste produse pot să conțină ingrediente necesare fabricării lor sau care le conferă caracteristici specifice;
	publicitate – orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liberale în scopul promovării furnizării de bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi și obligații;
	substanță suport – sunt substanțe folosite pentru a dizolva, dilua, dispersa sau a modifica fizic un aditiv alimentar, aromă alimentară, enzimă alimentară sau nutrient și/sau altă substanță adăugată unui aliment în scopuri nutriționale sau fiziologice...
	unitate de restaurație colectivă – orice unitate (inclusiv un vehicul sau un stand fix sau mobil) precum restaurantele, cantinele, școlile, spitalele și societățile de catering, în care, în cadrul unei activități profesionale, sunt preparate produse a...
	(2) Se aplică, de asemenea, următoarele noţiuni specifice:
	(3) În sensul prezentei legi, țara de origine a unui produs alimentar se referă la originea unui produs alimentar.
	CAPITOLUL II
	PRINCIPIILE GENERALE ALE INFORMAȚIILOR REFERITOARE LA PRODUSELE ALIMENTARE
	Articolul 3. Obiective generale
	(1) Furnizarea informațiilor referitoare la produsele alimentare urmărește asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății și intereselor consumatorilor, oferind consumatorilor finali o bază pentru a face o alegere în cunoștință de cauză și pen...
	(2) Cerinţele prezentei legi creează un spațiu în care produsele alimentare produse și comercializate legal să circule liber, ținând seama de necesitatea de a apăra interesele legitime ale producătorilor și de a promova fabricarea de produse de calitate.
	(3) Atunci când legislația privind informațiile referitoare la produsele alimentare stabilește noi cerințe, se acordă o perioadă de tranziție după intrarea în vigoare a noilor cerințe, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător. În timpul ...
	Articolul 4. Principiile care reglementează informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare
	(1) Informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare impuse de legislația privind informațiile referitoare la produsele alimentare se referă la informațiile care se încadrează în special în următoarele categorii:
	a) informații privind identitatea și compoziția, proprietățile sau alte caracteristici ale produsului alimentar;
	b) informații privind protecția sănătății consumatorilor și utilizarea sigură a unui produs alimentar. În mod special, acestea se referă la informații privind:
	- însușirile legate de compoziție care pot dăuna sănătății anumitor grupuri de consumatori;
	- data durabilității minimale, condițiile de păstrare și de siguranță a utilizării;
	- efectele asupra sănătății, inclusiv riscurile și consecințele legate de consumul dăunător și periculos al unui produs alimentar;
	c) informații privind caracteristicile nutriționale care să permită consumatorilor, inclusiv celor care urmează un regim alimentar special, să aleagă în cunoștință de cauză.
	(2) Atunci când se ia în considerare nevoia de informații obligatorii referitoare la produsele alimentare și care să permită consumatorilor să facă o alegere în cunoștință de cauză, se ține seama de faptul că majoritatea acestora consideră deosebit de...
	CAPITOLUL III
	CERINȚE GENERALE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE LA PRODUSELE ALIMENTARE ȘI RESPONSABILITĂȚILE OPERATORILOR DIN BUSINESSUL ALIMENTAR
	Articolul 6. Cerință de bază
	Orice produs alimentar destinat consumatorului final sau unităților de restaurație colectivă este însoțit de informații referitoare la produsul respectiv în conformitate cu prezenta lege.
	Articolul 7. Practici corecte de informare
	(1) Informațiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să inducă cumpărătorul în eroare, în special:
	a) în ceea ce privește caracteristicile produsului alimentar și în special în ceea ce privește natura, identitatea, proprietățile, compoziția, cantitatea, data durabilității minimale, țara de origine sau locul de proveniență, metoda de fabricație sau ...
	b) atribuind produsului alimentar efecte sau proprietăți pe care nu le are;
	c) sugerând că produsul alimentar posedă caracteristici speciale, atunci când, în realitate, toate produsele alimentare similare posedă asemenea caracteristici, mai ales evidențiind în mod special prezența sau absența anumitor ingrediente sau/și nutri...
	d) sugerând, prin intermediul prezentării, în descrieri sau imagini, prezența unui anumit produs alimentar sau a unui anumit ingredient, câtă vreme, în realitate, o componentă prezentă în mod natural sau un ingredient utilizat în mod normal în respect...
	(2) Informațiile referitoare la produsele alimentare sunt precise, clare și ușor de înțeles de către consumator.
	(3) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislația naţională aplicabilă apelor minerale naturale și produselor alimentare cu destinații nutriționale speciale, informațiile referitoare la produsele alimentare nu atribuie niciunui produs alimentar prop...
	(4) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică, de asemenea:
	a) publicității;
	b) prezentării produselor alimentare, în special formei, aspectului sau ambalajului acestora, materialului folosit pentru ambalare, modului în care sunt prezentate, precum și locului în care sunt expuse.
	(5) Se interzice aplicarea pe ambalaj sau etichetă a etichetelor suplimentare (inclusiv a celor autoadezive).
	Articolul 8. Responsabilități
	(1) Operatorul din businessul alimentar căruia îi revine răspunderea pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare este operatorul sub a cărui denumire sau denumire comercială se comercializează produsul alimentar sau, dacă opera...
	(2) Operatorul din businessul alimentar căruia îi revine răspunderea pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare asigură existența și acuratețea informațiilor referitoare la produsele alimentare în conformitate cu legislația ap...
	(3) Operatorii din businessul alimentar care nu intervin în informațiile referitoare la produsele alimentare despre care știu sau presupun, pe baza informațiilor pe care le dețin, că nu sunt conforme cu legislația aplicabilă privind informațiile refer...
	(4) Operatorii din businessul alimentar, în cadrul întreprinderilor pe care le gestionează, nu modifică informațiile care însoțesc un produs alimentar dacă o astfel de modificare ar induce în eroare consumatorul final sau ar reduce în orice alt mod ni...
	(5) Fără a aduce atingere alineatelor (2)-(4), operatorii din businessul alimentar, în cadrul întreprinderilor pe care le gestionează, asigură și verifică respectarea cerințelor legislației privind informațiile referitoare la produsele alimentare și a...
	(6) În cadrul întreprinderilor pe care le gestionează, operatorii din businessul alimentar asigură transmiterea informațiilor privind produsele alimentare care nu sunt preambalate și care sunt destinate consumatorului final sau unei unități de restaur...
	(7) În următoarele cazuri, operatorii din businessul alimentar asigură, în cadrul întreprinderilor pe care le gestionează, menționarea informațiilor obligatorii prevăzute la articolele 9 și 10 pe preambalaj sau pe o etichetă atașată acestuia sau pe do...
	a) în cazul în care produsul alimentar preambalat este destinat consumatorului final, dar este comercializat într-o etapă anterioară vânzării către acesta și în cazul în care această etapă nu implică vânzarea către o unitate de restaurație colectivă;
	b) în cazul în care produsul alimentar preambalat este destinat unităților de restaurație colectivă pentru a fi preparat, prelucrat, împărțit sau decupat.
	(8) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (7), operatorii din businessul alimentar asigură includerea mențiunilor prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele a), f), g) și h) și pe ambalajul extern în care produsele alimentare preambalat...
	(9) Operatorii din businessul alimentar care le furnizează altor operatori din businessul alimentar produse alimentare care nu sunt destinate consumatorului final sau unităților de restaurație colectivă se asigură că respectivii operatori din business...
	CAPITOLUL IV
	INFORMAȚII OBLIGATORII REFERITOARE LA PRODUSELE ALIMENTARE
	SECȚIUNEA 1
	Conținut și prezentare
	Articolul 9. Lista mențiunilor obligatorii
	(1) În conformitate cu articolele 10-35 și sub rezerva excepțiilor prevăzute în prezentul capitol, este obligatorie menționarea următoarelor informații.
	a) denumirea produsului alimentar;
	b) lista ingredientelor;
	c) orice ingredient sau adjuvant tehnologic menționat în anexa nr. 2 sau provenit dintr-o substanță sau dintr-un produs menționat în anexa nr. 2 care provoacă alergii sau intoleranță, utilizat în fabricarea sau prepararea unui produs alimentar și încă...
	d) cantitatea de anumite ingrediente sau categorii de ingrediente;
	e) cantitatea netă de produs alimentar;
	f) data durabilității minimale sau data limită de consum;
	g) condițiile speciale de păstrare și/sau condițiile de utilizare;
	h) numele sau denumirea comercială și adresa operatorului din businessul alimentar menționat la articolul 8 alineatul (1);
	i) țara de origine sau locul de proveniență, în cazurile menționate la articolul 26;
	j) instrucțiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar;
	k) pentru băuturile care conțin mai mult de 1,2 % de alcool în volum, concentrația alcoolică dobândită;
	l) o declarație nutrițională.
	(2) Mențiunile prevăzute la alineatul (1) sunt exprimate prin cuvinte și cifre. Fără a aduce atingere articolului 35, acestea pot fi menționate suplimentar prin pictograme sau simboluri.
	(3) Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere cerinţelor obligatorii la etichetarea:
	a) produselor agroalimentare ecologice stabilite în Legea nr. 115 din 9 iunie 2006 cu privire la producţia agroalimentară ecologică.
	b) produselor alcoolice stabilite prin Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
	c) produselor vitivinicole stabilite prin Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006.
	Articolul 10. Mențiuni obligatorii suplimentare pentru anumite tipuri sau categorii de produse alimentare
	(1) Suplimentar la mențiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1), în anexa nr. 2 sunt prevăzute mențiuni obligatorii suplimentare pentru anumite tipuri sau categorii de produse alimentare.
	(2) Pentru a asigura informarea consumatorilor în ceea ce privește tipurile și categoriile specifice de produse alimentare și pentru a ține seama de progresele tehnologice, evoluțiile științifice, protecția sănătății consumatorilor sau utilizarea sigu...
	Articolul 11. Metrologie
	Dispozițiile articolului 9 nu aduc atingere dispozițiilor mai specifice ale legislaţiei naţionale în materie de metrologie.
	Articolul 12. Punerea la dispoziție și amplasarea informațiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare
	(1) Informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare, pentru toate produsele alimentare, sunt disponibile și ușor accesibile, în conformitate cu prezenta lege.
	(2) În cazul produselor alimentare preambalate, informațiile obligatorii apar direct pe ambalaj sau pe eticheta atașată la acesta.
	(3) În cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, se aplică dispozițiile articolului 38.
	Articolul 13. Modul de prezentare a mențiunilor obligatorii
	(1) Informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt amplasate într-un loc evident, astfel încât să fie ușor vizibile, lizibile și, după caz, indelebile. Acestea nu trebuie să fie în niciun caz disimulate, ascunse, trunchiate sau sepa...
	(2) Mențiunile obligatorii prevăzute la articolul 9 alineatul (1) se imprimă pe ambalaj sau pe etichetă astfel încât să se asigure o lizibilitate bună, cu caractere folosind dimensiuni ale fontului pentru care înălțimea literei mici x, astfel cum este...
	(3) În cazul ambalajelor sau al recipientelor la care cea mai mare față prezintă o suprafață mai mică de 80 cm2, dimensiunea fontului înălțimii literei mici x menționată la alineatul (2) este mai mare sau egală cu 0,9 mm.
	(4) Mențiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele a), e) și k) figurează în același câmp vizual.
	(5) Dispozițiile alineatului (4) din prezentul articol nu se aplică în cazurile menționate la articolul 16 alineatele (1) și (2).
	Articolul 14. Vânzarea la distanță
	(1) Fără a aduce atingere cerințelor privind informațiile prevăzute la articolul 9, în cazul produselor alimentare preambalate oferite spre vânzare prin mijloace de comunicare la distanță:
	a) informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare, cu excepția mențiunilor prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera f), sunt puse la dispoziție înainte de cumpărare și apar pe suportul de vânzare la distanță sau sunt furnizate prin ...
	b) toate mențiunile obligatorii sunt puse la dispoziție în momentul livrării.
	(2) În cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate oferite spre vânzare prin mijloace de comunicare la distanță, mențiunile obligatorii în temeiul articolului 38 sunt puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.
	(3) Alineatul (1) litera a) nu se aplică produselor alimentare oferite spre vânzare prin intermediul automatelor sau al incintelor comerciale automatizate.
	Articolul 15. Cerințe lingvistice
	(1) Informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt redactate în limba de stat a Republicii Moldova, direct pe ambalajul sau eticheta produsului alimentar
	(2) Alineatul (1) nu împiedică redactarea mențiunilor în mai multe limbi.
	Articolul 16. Omisiunea anumitor mențiuni obligatorii
	(1) În cazul buteliilor de sticlă destinate reutilizării, care au un marcaj indelebil și care, prin urmare, nu poartă nici etichetă, nici inel, nici manșetă, sunt obligatorii numai mențiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele a), c), e),...
	(2) În cazul ambalajelor sau al recipientelor la care cea mai mare față prezintă o suprafață mai mică de 10 cm2, numai mențiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele a), c), e), f) sunt obligatorii pe ambalaj sau pe etichetă. Mențiunile pr...
	(3) Declarația menționată la articolul 9 alineatul (1) litera l) nu este obligatorie pentru produsele alimentare menționate în anexa nr. 4.
	(4) Mențiunile de la articolul 9 alineatul (1) literele b) și l) nu sunt obligatorii pentru băuturile care conțin mai mult de 1,2 % alcool în volum.
	SECȚIUNEA 2
	Dispoziții detaliate privind mențiunile obligatorii
	Articolul 17. Denumirea produsului alimentar
	(1) Denumirea produsului alimentar este denumirea sa legală. În absența unei asemenea denumiri, denumirea produsului alimentar este denumirea sa curentă sau, în cazul în care nu există o denumire curentă sau aceasta nu este folosită, se indică denumir...
	(2) Se permite utilizarea denumirii sub care produsul alimentar este fabricat și comercializat legal în statul de producție. Cu toate acestea, atunci când aplicarea celorlalte dispoziții ale prezentei legi, în special a celor prevăzute la articolul 9,...
	(3) În cazuri excepționale, denumirea produsului alimentar din statul de producție nu se utilizează atunci când produsul alimentar pe care aceasta îl desemnează în statul de producție este atât de diferit, din punct de vedere al compoziției sau al fab...
	(4) Nici o denumire protejată, fie ea proprietate intelectuală, marcă de comerț sau nume fantezist, nu se poate substitui denumirii produsului alimentar.
	(5) În anexa nr. 5 sunt prevăzute dispoziții specifice privind denumirea produsului alimentar și mențiunile care îl însoțesc.
	Articolul 18. Lista ingredientelor
	(1) Lista ingredientelor este precedată de un titlu sau de o mențiune corespunzătoare care conține cuvântul „ingrediente”. Lista respectivă cuprinde toate ingredientele din produsul alimentar, în ordinea descrescătoare a ponderii lor în momentul utili...
	(2) Ingredientele sunt desemnate prin denumirea lor specifică, după caz, în conformitate cu normele prevăzute la articolul 17 și în anexa nr. 5.
	(3) Toate ingredientele prezente sub formă de nanomateriale fabricate trebuie specificate în mod clar în lista ingredientelor. Denumirile acestor ingrediente sunt urmate de cuvântul „nano” între paranteze.
	(4) Specificațiile tehnice pentru aplicarea alineatelor (1) și (2) din prezentul articol sunt prevăzute în anexa nr. 6.
	Articolul 19. Omisiunea listei ingredientelor
	Pentru următoarele produse alimentare nu este obligatorie furnizarea unei liste de ingrediente:
	a) fructelor și legumelor proaspete, inclusiv cartofii, care nu au fost curățate, tăiate sau nu au făcut obiectul altui tratament similar;
	b) apele carbogazoase, în a căror descriere se indică caracterul carbogazos;
	c) oțeturile de fermentație provenite exclusiv dintr-un singur produs de bază, cu condiția să nu fi fost adăugat niciun alt ingredient;
	d) brânzeturile, untul, laptele și smântâna fermentate la care nu au fost adăugate alte ingrediente decât produsele lactate, enzimele alimentare și culturile de microorganisme necesare fabricării sau sarea necesară pentru fabricarea brânzeturilor, alt...
	e) produsele alimentare care conțin un singur ingredient, cu următoarele condiții:
	- denumirea produsului alimentar să fie identică cu numele ingredientului; sau
	- denumirea produsului alimentar să permită identificarea clară a naturii ingredientului.
	Articolul 20. Omisiunea compușilor unui produs alimentar din lista ingredientelor
	Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 21, menționarea în lista ingredientelor a următorilor compuși ai unui produs alimentar nu este obligatorie:
	a) compușii unui ingredient care, în cursul procesului de fabricație, au fost temporar extrași pentru fi reîncorporați apoi într-o cantitate care nu depășește conținutul inițial;
	b) aditivii alimentari și enzimele alimentare:
	- a căror prezență într-un produs alimentar este datorată exclusiv faptului că erau conținuți în unul sau în mai multe ingrediente ale produsului respectiv, în conformitate cu principiul transferului, cu condiția să nu mai îndeplinească nici o funcție...
	- care sunt utilizați ca adjuvanți tehnologici;
	c) substanțele suport și substanțele care nu sunt aditivi alimentari, dar sunt utilizate în același mod și cu același scop ca substanțele suport și care sunt utilizate în cantitățile strict necesare;
	d) substanțele care nu sunt aditivi alimentari, dar care sunt folosite în același mod și în același scop ca și adjuvanții tehnologici și care rămân prezente în produsul finit, chiar dacă într-o formă modificată;
	e) apa:
	- atunci când se utilizează în procesul de fabricație numai pentru a permite reconstituirea unui ingredient utilizat într-o formă concentrată sau deshidratată;
	- în cazul lichidului de acoperire care, în mod normal, nu se consumă.
	Articolul 21. Etichetarea anumitor substanțe sau produse care provoacă alergii sau intoleranțe
	(1) Mențiunile la care se face referire la articolul 9 alineatul (1) litera c) îndeplinesc următoarele cerințe:
	a) sunt incluse în lista ingredientelor, în conformitate cu normele prevăzute la articolul 18 alineatul (1), făcându-se referire în mod clar la numele substanței sau produsului, enumerate în anexa nr. 1; şi
	b) denumirea substanței sau a produsului astfel cum este prevăzută în anexa nr. 1 este pusă în evidență printr-un set de caracteristici grafice care o diferențiază clar de restul listei de ingrediente, de exemplu prin font, stilul caracterelor sau cul...
	(2) În lipsa unei liste a ingredientelor, reprezentarea mențiunilor la care se face referire la articolul 9 alineatul (1) litera c) include cuvântul „conține” urmat de numele substanței sau al produsului, enumerate în anexa nr. 1.
	(3) În cazul în care mai multe ingrediente sau mai mulți adjuvanți tehnologici ai unui produs alimentar provin dintr-o singură substanță sau dintr-un singur produs enumerat în anexa nr. 1, indicațiile de pe etichetă clarifică acest fapt în cazul fiecă...
	(4) Includerea mențiunilor la care se face referire la articolul 9 alineatul (1) litera c) nu este obligatorie în cazurile în care numele produsului alimentar face referire în mod clar la substanța sau produsul în cauză.
	Articolul 22. Indicarea cantității ingredientelor
	(1) Indicarea cantității unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente utilizat(e) la fabricarea sau prepararea unui produs alimentar este obligatorie atunci când ingredientul sau categoria de ingrediente în cauză:
	a) figurează în denumirea produsului alimentar sau sunt asociate de obicei de către consumator cu denumirea respectivă;
	b) sunt scoase în evidență în etichetare prin cuvinte, imagini sau reprezentări grafice;
	c) sunt esențiale pentru a caracteriza un produs alimentar și pentru a-l diferenția de produsele cu care ar putea fi confundat din cauza denumirii sau aspectului său.
	(2) Specificațiile tehnice pentru aplicarea alineatului (1), inclusiv cazurile specifice în care nu este obligatorie indicarea cantităților pentru anumite ingrediente, sunt prevăzute în anexa nr. 7.
	Articolul 23. Cantitatea netă
	(1) Cantitatea netă a unui produs alimentar este exprimată în litri, centilitri, mililitri, kilograme sau grame, după caz:
	a) în unități de volum pentru produsele lichide;
	b) în unități de masă pentru alte produse.
	(2) Specificațiile tehnice pentru aplicarea alineatului (1), inclusiv cazurile specifice în care nu este obligatorie indicarea cantității nete, sunt prevăzute în anexa nr. 8.
	Articolul 24. Data durabilității minimale, data limită de consum și data congelării
	(1) În cazul produselor alimentare foarte perisabile din punct de vedere microbiologic și care, din cauza acestui fapt, pot reprezenta, după o scurtă perioadă, un pericol imediat pentru sănătatea umană, data durabilității minimale se înlocuiește cu da...
	(2) Data corespunzătoare este indicată în conformitate cu anexa nr. 9.
	Articolul 25. Condiții de păstrare sau condiții de utilizare
	(1) În cazurile în care produsele alimentare necesită condiții speciale de păstrare și/sau utilizare, aceste condiții sunt indicate.
	(2) Pentru a permite păstrarea sau utilizarea corespunzătoare a produselor alimentare după deschiderea ambalajului, se precizează condițiile de păstrare și/sau termenul limită de consum, atunci când este cazul.
	Articolul 26. Țara de origine sau locul de proveniență
	(1) Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere cerințelor de etichetare stabilite în Legea nr. 66 din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate.
	(2) Mențiunile privind țara de origine sau locul de proveniență sunt obligatorii:
	a) în cazul în care lipsa acestor informații ar putea induce consumatorul în eroare în ceea ce privește adevărata țară de origine sau adevăratul loc de proveniență a produsului alimentar, în special dacă informațiile care însoțesc produsul alimentar s...
	b) pentru tipurile de carne care se încadrează la codurile din Nomenclatura combinată a mărfurilor („NC”) enumerate în anexa nr. 8.
	(3) În cazul în care se indică țara de origine sau locul de proveniență a produsului și aceasta (acesta) nu este aceeași (același) cu țara de origine sau locul de proveniență a ingredientului primar:
	a) se indică de asemenea țara de origine sau locul de proveniență a ingredientului (ingredientelor) primar(e); sau
	b) se indică faptul că țara de origine sau locul de proveniență a ingredientului (ingredientelor) primar(e) diferă de țara de origine sau locul de proveniență a produsului alimentar.
	Articolul 27. Instrucțiuni de utilizare
	Instrucțiunile de utilizare a unui produs alimentar sunt indicate astfel încât să permită o utilizare corespunzătoare a respectivului produs alimentar.
	Articolul 28. Concentrația alcoolică
	(1) Normele privind indicarea concentrației alcoolice în volum, în ceea ce privește produsele clasificate în Nomenclatura combinată a mărfurilor („NC”) sub codul 2204, sunt cele prevăzute în Legea nr. 57 din 10 martie 2006 viei şi vinului.
	(2) Concentrația alcoolică dobândită a băuturilor care conțin mai mult de 1,2% alcool în volum, altele decât cele menționate la alineatul (1), este indicat în conformitate cu anexa nr. 12.
	SECȚIUNEA 3
	Declarația nutrițională
	Articolul 29. Excepţii privind aplicarea prevederilor secţiunii 3
	Prezenta secțiune nu se aplică suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale.
	Articolul 30. Conținut
	(1) Declarația nutrițională obligatorie cuprinde următoarele informații:
	a) valoarea energetică;
	b) cantitatea de grăsimi, acizi grași saturați, glucide, zaharuri, proteine și sare.
	c) după caz, o declarație care să indice faptul că prezența conținutului de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului poate figura în imediata apropiere a declarației nutriționale.
	(2) Conținutul declarației nutriționale obligatorii menționate la alineatul (1) poate fi completat cu indicarea cantităților unuia sau mai multor elemente dintre următoarele:
	a) acizi grași mononesaturați;
	b) acizi grași polinesaturați;
	c) polioli;
	d) amidon;
	e) fibre;
	f) oricare dintre vitaminele sau mineralele menționate în secţiunea 1 punctul 1 din anexa nr. 12 și prezente în cantități semnificative, astfel cum sunt definite în secţiunea 2 punctul 2 din anexa nr. 12.
	(3) În cazul în care etichetarea produselor alimentare preambalate prevede declarația nutrițională obligatorie menționată la alineatul (1), următoarele informații referitoare la produsele alimentare pot fi repetate pe etichetă:
	a) valoarea energetică; sau
	b) valoarea energetică și cantitățile de grăsimi, de acizi grași saturați, de zaharuri și de sare.
	(4) În cazul în care etichetarea produselor menționate la articolul 16 alineatul (4) prevede o declarație nutrițională, conținutul declarației poate fi limitat numai la valoarea energetică.
	(5) Fără a aduce atingere articolului 38 și prin derogare de la articolul 36 alineatul (1), în cazul în care etichetarea produselor menționate la articolul 38 prevede o declarație nutrițională, conținutul declarației poate fi limitat numai la:
	a) valoarea energetică; sau
	b) valoarea energetică și cantitățile de grăsimi, de acizi grași saturați, de zaharuri și de sare.
	Articolul 31. Calcularea
	(1) Valoarea energetică se calculează utilizând factorii de conversie enumerați în anexa nr. 13.
	(2) Valoarea energetică și cantitățile de nutrienți menționate la articolul 30 alineatele (1)-(5) se referă la produsele alimentare astfel cum sunt vândute.
	(3) După caz, se pot furniza informații cu privire la produsul alimentar după preparare, cu condiția să fie oferite instrucțiuni de preparare suficient de detaliate, iar informațiile să se refere la produsul alimentar gata pentru consum.
	(4) Valorile declarate sunt valori medii care se bazează, după caz, pe următorii factori:
	a) analiza produsului alimentar efectuată de producător;
	b) un calcul efectuat pe baza valorilor medii cunoscute sau reale ale ingredientelor utilizate; sau
	c) un calcul efectuat pe baza unor date general stabilite și acceptate.
	Articolul 32. Exprimarea per 100 g sau per 100 ml
	(1) Valoarea energetică și cantitatea de nutrienți menționate la articolul 30 alineatele (1)-(5) sunt exprimate în unitățile de măsură prevăzute în anexa nr. 14.
	(2) Valoarea energetică și cantitatea de nutrienți menționate la articolul 30 alineatele (1)-(5) se exprimă per 100 g sau per 100 ml.
	(3) Eventuala declarație privind vitaminele și mineralele, în plus față de forma de exprimare menționată la alineatul (2), este exprimată ca procent din consumul de referință stabilit în secţiunea 1 punctul 1 din anexa nr. 12 pentru 100 g sau 100 ml.
	(4) În plus față de forma de exprimare menționată la alineatul (2) din prezentul articol, valoarea energetică și cantitățile de nutrienți menționate la articolul 30 alineatele (1), (3), (4) și (5) pot fi exprimate, după caz, ca procent din consumul de...
	(5) În cazul în care se furnizează informații în temeiul alineatului (4), se introduce următoarea mențiune în imediata apropriere a acestora: „Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)”.
	Articolul 33. Exprimarea per porție sau per unitate de consum
	(1) În următoarele cazuri, valoarea energetică și cantitățile de nutrienți menționate la articolul 30 alineatele (1)-(5) pot fi exprimate per porție și/sau per unitate de consum ușor identificabilă (identificabile) de către consumator, cu condiția mar...
	a) în plus față de forma de exprimare la 100 g sau la 100 ml menționată la articolul 32 alineatul (2);
	b) în plus față de forma de exprimare per 100 g sau per 100 ml menționată la articolul 32 alineatul (3) privind cantitățile de vitamine și minerale;
	c) în plus sau în loc de forma de exprimare la 100 g sau la 100 ml menționată la articolul 32 alineatul (4).
	(2) Prin derogare de la articolul 32 alineatul (2), în cazurile menționate la articolul 30 alineatul (3) litera b), cantitatea de nutrienți și/sau procentul din consumul de referință stabilit(e) în secţiunea 1 din anexa nr. 12 pot fi exprimate numai p...
	(3) Prin derogare de la articolul 32 alineatul (2), în cazurile menționate la articolul 30 alineatul (5), valoarea energetică și cantitatea de nutrienți și/sau procentul din consumul de referință stabilit(e) în secţiunea 2 din anexa nr. 12 pot fi expr...
	(4) Porția sau unitatea utilizată sunt indicate în imediata apropiere a declarației nutriționale.
	Articolul 34. Prezentare
	(1) Mențiunile la care se face referire la articolul 30 alineatele (1) și (2) sunt incluse în același câmp vizual. Acestea sunt prezentate grupat, într-un format clar și, după caz, în ordinea de prezentare prevăzută în anexa nr. 14.
	(2) Mențiunile la care se face referire la articolul 30 alineatele (1) și (2) sunt prezentate, în funcție de spațiul disponibil, sub formă de tabel, cu numerele aliniate. În cazul în care spațiul nu permite, declarația este prezentată în format liniar.
	(3) Mențiunile la care se face referire la articolul 30 alineatul (3) sunt prezentate:
	a) în câmpul vizual principal;
	b) folosind dimensiunile fontului stabilite la articolul 13 alineatul (2).
	Mențiunile la care se face referire la articolul 30 alineatul (3) pot fi prezentate într-un format diferit de cel precizat la alineatul (2) din prezentul articol.
	(4) Mențiunile la care se face referire la articolul 30 alineatele (4) și (5) pot fi prezentate într-un format diferit de cel precizat la alineatul (2) din prezentul articol.
	(5) În cazurile în care valoarea energetică sau cantitatea de nutrient (nutrienți) dintr-un produs sunt neglijabile, informațiile referitoare la elementele respective pot fi înlocuite cu o mențiune precum „Conține cantități neglijabile de ….” și sunt ...
	Articolul 35. Forme de exprimare și prezentare suplimentare
	În plus față de formele de exprimare menționate la articolul 32 alineatele (2) și (4) și la articolul 33 și față de prezentarea menționată la articolul 34 alineatul (2), valoarea energetică și cantitatea de nutrienți menționate la articolul 30 alineat...
	a) să fie bazate pe cercetări fiabile și pertinente din punct de vedere științific și să nu inducă în eroare consumatorul, astfel cum se specifică la articolul 7;
	b) crearea lor să fie rezultatul unor consultări cu o gamă largă de grupuri de părți interesate;
	c) să vizeze facilitarea înțelegerii de către consumator a contribuției sau a importanței produsului alimentar pentru valoarea energetică și conținutul de nutrienți corespunzătoare unui regim alimentar;
	d) să fie sprijinite de elemente pertinente din punct de vedere științific care să dovedească înțelegerea de către consumatorul mediu a unor astfel de forme de exprimare sau de prezentare;
	e) în cazul altor forme de exprimare, acestea să se bazeze fie pe consumul de referință prevăzut la anexa nr. 12, fie, în absența acestuia, pe recomandările științifice general acceptate privind valoarea energetică și aporturile de nutrienți;
	f) să fie obiective și nediscriminatorii;
	g) aplicarea lor să nu creeze obstacole în calea liberei circulații a bunurilor.
	CAPITOLUL V
	INFORMAȚII VOLUNTARE REFERITOARELA PRODUSELE ALIMENTARE
	Articolul 36. Cerințe aplicabile
	(1) Atunci când informațiile referitoare la produsele alimentare menționate la articolele 9 și 10 sunt oferite în mod voluntar, acestea trebuie să respecte cerințele menționate în capitolul IV secțiunile 2 și 3.
	(2) Informațiile referitoare la produsele alimentare furnizate în mod voluntar respectă următoarele cerințe:
	a) nu induc în eroare consumatorul, astfel cum se specifică la articolul 7;
	b) nu sunt ambigue și nu derutează consumatorii;
	c) după caz, se bazează pe date științifice relevante.
	Articolul 37. Prezentare
	Informațiile oferite în mod voluntar nu trebuie să fie incluse în detrimentul spațiului disponibil pentru informațiile obligatorii.
	Articolul 38. Dispoziții privind produsele alimentare care nu sunt preambalate
	(1) Pentru produsele alimentare prezentate nepreambalate la vânzare către consumatorul final sau către unitățile de restaurație colectivă sau pentru produsele alimentare ambalate în locul în care sunt vândute la cererea cumpărătorului sau preambalate ...
	a) este obligatorie includerea mențiunilor specificate la articolul 9 alineatul (1) litera c);
	b) nu este obligatorie includerea altor mențiuni prevăzute la articolele 9 și 10.
	CAPITOLUL VI
	DISPOZIȚII DE APLICARE ȘI DISPOZIȚII FINALE
	Articolul 39. Supravegherea pieţii
	(1) Supravegherea pieţii privind respectarea cerinţelor de etichetare a produselor alimentare pe întregul lanţ alimentar este asigurată de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în condiţiile legislaţiei în vigoare.
	(2) Supravegherea pieţii privind respectarea cerinţelor de etichetare a produselor alcoolice, a produselor vitivinicole şi a berei pe întregul lanţ este asigurată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice.
	Articolul 40. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi
	Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.
	Articolul 41. Măsuri tranzitorii
	(1) Produsele alimentare introduse pe piață sau etichetate înainte de 31 decembrie 2016 care nu respectă cerințele prevăzute de prezenta lege pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor acestor produse alimentare.
	(2) Produsele alimentare introduse pe piață sau etichetate înainte de 30 iunie 2017 care nu respectă cerințele prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera l) din prezenta lege pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor acestor produse alimen...
	(3) Produsele alimentare introduse pe piață sau etichetate înainte de 1 aprilie 2017 care nu respectă cerințele prevăzute la anexa nr. 5 secţiunea 2 pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor acestor produse alimentare.
	Articolul 42. Intrarea în vigoare și data aplicării
	Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării cu excepția articolului 9 alineatul (1) litera l) care se aplică de la 30 iunie 2017 și a anexei 5 secţiunea 2, care se aplică de la 1 aprilie 2017.
	Articolul 43. Organizarea executării prezentei legi
	Guvernul, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
	a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
	b) va aduce propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege;
	c) va adopta acte normative necesare aplicării prezentei legi.

