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Ambalajul modern nu se limitează doar la
protecția ﬁzică a produsului, ci constituie un
mijloc important de comunicare între produs
- producător și consumator, în deosebi la
vânzarea prin autoservire.

Scopul etichetării este de a da consumatorilor
informațiile necesare, suﬁciente, veriﬁcabile
și ușor de comparat, astfel încât să permită
acestora să aleagă acel produs, care corespunde
exigenților lor, din punct de vedere al nevoilor și
posibilităților lor ﬁnanciare, precum și de a cunoaște
eventualele riscuri la care ar putea ﬁ supuși.
Responsabilitatea pentru includerea pe etichete
a informațiilor obligatorii revine operatorului din
businessul alimentar sub a cărui denumire sau
denumire comercială se comercializează produsul
alimentar, iar dacă operatorul respectiv nu își are
sediul în Republica Moldova, responsabil pentru
informarea consumatorilor este importatorul pe piaţa
Republicii Moldova.

Alături de o serie de funcții tehnice (rol de protecție împotriva
umidității, prafului, șocurilor, contaminării ș.a., de conservare,
manipulare, depozitare, distribuție ﬁzică),
ambalajul îndeplinește importante
funcții comerciale și de
marketing, cum sunt:

SEMNALIZARE

(la locul de vânzare), atragerea
atenției clientelei - prin formă,
dimensiune, graﬁcă, culoare, miros
etc, constituind un veritabil prim
suport media;

Scopul
etichetArii

INFORMAREA

consumatorului privind
mențiunile legale: originea,
compoziția, clasa de calitate,
modul de utilizare, termenul
de valabilitate, prețul unitar

Reglementările RM interzic practicile incorecte
de informare care ar putea să inducă în eroare
cumpărătorii. Totodată, produselor alimentare nu le
pot ﬁ atribuite efecte sau proprietatea pe care nu le au
și nici nu se poate sugera că acestea posedă
caracteristici speciale.
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Scopul
etichetArii
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O vizită la supermarket poate ﬁ o experienţă tentantă. Rafturile sunt pline de
produse care mai de care mai frumos şi mai colorat ambalate, care toate arată
delicios. Mesajele de promovare sunt simple („cel mai mic preţ“, „natural“,
„delicios“, „ambalaj economic“ etc.) şi uşor de reţinut, îndemnându-te să
cumperi cât mai multe produse. La o primă vedere, dacă ar ﬁ să dăm crezare
ambalajului, toate produsele ar trebui să ﬁe sănătoase, hrănitoare, delicioase,
absolut necesare şi care ne aduc doar beneﬁ cii pentru sănătate. Dar, de cele mai
multe ori, oferta ieftină nu întotdeauna garantează și calitatea. Pentru a ﬁ siguri de
ceea ce cumpărăm, trebuie să citim cu atenție eticheta produsului
aﬂat pe raft, înainte de a-l așeza în coșul pentru cumpărături.
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AR FI NECESAR SĂ
CUNOAȘTEȚI CĂ:
IMAGINILE PREZENTE
PE ETICHETĂ
Imaginile prezente pe etichetă trebuie să
corespundă compoziţiei şi provenienţei
materiilor prime utilizate.
Exemplu: dacă un iaurt conţine doar aromă
de cireşe, eticheta nu trebuie să conţină o
ilustraţie a fructului, pentru a nu induce în
eroare cumpărătorul.

DENUMIRE FALSĂ
Exemplu: produsul denumit „Nuggets de pui”
(carne de pui friptă în pane) care conține în proporție mare proteină vegetală nu poate ﬁ
denumit astfel.

DENUMIREA DE
ORIGINE PROTEJATĂ
Produsele cu denumire de origine protejată
pot ﬁ doar acele alimente originare dintrun anumit loc, regiune, și a căror calitate
sau caracteristici se datorează mediului
geograﬁc. De asemenea, etapele de
producție se desfășoară, toate, în zona
geograﬁcă delimitată.
Exemplu: „Champagne”, „Scotch Whiskey”,
„Șuncă de Parma”. Produse ce nu corespund
cerințelor date, nu pot ﬁ denumite astfel.

NOILE RIGORI ȘI CONDIȚII
OBLIGATORII FAȚĂ DE ETICHETARE
A PRODUSELOR

ÎN CONTINUARE SUNT ENUMERATE CELE MAI
FRECVENTE DENUMIRI

INSCRIPȚIONATE

PE ETICHETELE PRODUSELOR ALIMENTARE:

CONŢINUT REDUS
DE GRĂSIME
produsul trebuie să conţină până în 3 g
de grăsime per porţie sau per sută de
grame de produs.

PRODUS NATURAL
alimentul nu are voie să conţină
coloranţi, arome artiﬁciale sau adaosuri
sintetice. În cazul produselor de origine
animală, acestea trebuie să ﬁe cât mai
puţin procesate.

PRODUS ORGANIC
produsul trebuie să conţină minimum
95% ingrediente organice.

PRODUS LIGHT
produs cu conţinut redus de grăsimi
(până în 50%), cu conţinut redus de
calorii sau sare faţă de compoziţia
produsului original.

GRÂU INTEGRAL
produsul este făcut din 100% făină
integrală de grâu.

Etichetele produselor alimentare urmează să conțină informații privind
protecţia sănătăţii consumatorilor şi utilizarea sigură a
unui produs alimentar. În mod special, acestea se referă la:

MULTICEREALE
în compoziţia produsului intră mai multe
tipuri de cereale, dar acest lucru nu
garantează că aceste cereale sunt
integrale.

CARNE SLABĂ
carne cu un conţinut mai mic de 10 g
grăsime (dintre care maxim 4,5 g
grăsimi saturate şi maxim 95 mg
colesterol) la suta de grame.

informaţii privind
însuşirile legate de
compoziţie care pot
dăuna sănătăţii
anumitor grupuri de
consumatori

CONŢINUT REDUS
DE SARE
produsul trebuie să conţină sub 140 mg
de sodiu per porţie, adică 10% din doza
zilnică recomandată.

FĂRĂ COLESTEROL

SURSĂ BUNĂ
DE VITAMINE
(SAU MINERALE)

produsul trebuie să conțină sub 2 mg de
colesterol per porţie şi sub 2 g de
grăsimi saturate per porţie.

respectivul produs trebuie să conţină cel
puţin 10% din vitaminele sau mineralele
menţionate în etichetă.

condiţiile de păstrare şi de
siguranţă a utilizării sau
efectele asupra sănătăţii
inclusiv riscurile şi
consecinţele legate de
consumul dăunător şi
periculos al unui produs
alimentar

data durabilităţii
minimale sau datalimită de consum

O atenţie deosebită este
acordată informării
asupra substanţelor care
provoacă alergii sau
intoleranţe
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LISTA SUBSTANȚELOR SAU
PRODUSELOR CARE CAUZEAZĂ
ALERGII SAU INTOLERANȚE:
Cereale care conţin gluten,

şi anume: grâu, secară, orz, ovăz sau hibrizi ai
acestora şi produse derivate, cu excepția:
a) siropurile de glucoză obţinute din grâu, inclusiv dextroza şi
produsele obţinute din acestea;

SOIA

şi produse derivate,
cu excepția:
uleiul şi grăsimea de soia raﬁnate
complet şi produsele obţinute din
acestea

b) maltodextrinele obţinute din grâu şi produsele obţinute din
acestea;

LAPTE

şi produse derivate
(inclusiv lactoză), cu
excepția:
zerul utilizat pentru fabricarea
distilaţilor sau a alcoolului etilic
de origine agricolă

FRUCTE CU COAJĂ
LEMNOASĂ,

adică: migdale, alune de pădure,
nuci, nuci Caju, ﬁstic, nuci de
macadamia şi nuci de Queensland,
precum şi produse derivate,
exceptând fructele cu coajă utilizate
pentru fabricarea distilatelor sau a
alcoolului etilic de origine agricolă

c) siropurile de glucoză obţinute din orz;
d) cerealele utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a
alcoolului etilic de origine agricolă.

MUŞTAR

şi produse derivate

CRUSTACEE

şi produse derivate: raci, creveți,
crabi, homari ș.a.

ARAHIDE

SEMINŢE
DE SUSAN

ŢELINĂ

şi produse derivate

şi produse derivate

E220
PEŞTE

şi produse derivate, cu excepția
gelatinei de peşte

LUPIN

şi produse derivate

DIOXIDUL
DE SULF

şi sulﬁţii în concentraţii
mai mari de 10 mg/kg
sau 10 mg/litru

MOLUŞTE

şi produse derivate

!

CELE MAI FRECVENTE SEMNE
DE ALERGIE ALIMENTARĂ SUNT:

IRITAȚIE LA NIVELUL
PIELII SAU URTICARIE
(dermatită atopică
sau eczemă);

DIFICULTATE ÎN
RESPIRAȚIE

/scurtarea respirației
(manifestări de tip astmatic)

ANAFILAXIA
- o reacție alergică ce se
manifestă la nivelul întregului corp
potențial fatală, care poate avea
un impact asupra respirației, poate
determina o scădere bruscă în
tensiunea arterială și poate

pielea de obicei se
înroșește / îmbujorează

STRĂNUT

CEA MAI GRAVĂ
REACȚIE ALERGICĂ ESTE

inﬂuența chiar ritmul cardiac.
Majoritatea simptomelor apar într-

TUSE
REPETATĂ

un interval de 2 ore după consumul
alimentului și chiar în câteva
minute. În cazuri extrem de rare,
reacția poate surveni la interval de

RINOREE

SENZAȚIE DE
MÂNCĂRIME

(prurit) la nivelul ochilor

PROBLEME
ÎN ÎNGHIȚIRE,
RĂGUȘEALĂ
UMFLAREA
FEȚEI, A
BUZELOR
SAU A LIMBII

(este afectată abilitatea de
a vorbi sau de a respira)

DERANJAMENTE
STOMACALE

de tip vărsături sau diaree

PULS SLĂBIT,
COLORAȚIA
PALIDĂ/ALBĂSTR
UIEA PIELII

și în ﬁnal pierderea stării de
conștiență (senzație de amețeală
sau chiar leșin)

4-6 ore sau chiar mai mult.
Anaﬁlaxia apare în decurs de
câteva minute de la alimentul
declanșator; poate ﬁ fatală și
necesită un tratament urgent cu o
injecție cu epinefrină (adrenalină).

ETICHETA TREBUIE
SĂ CONȚINĂ ȘI:
cantitatea de anumite ingrediente sau
categorii de ingrediente;
mențiuni pentru băuturile care conțin
mai mult de 1,2% de alcool în volum;
declarația nutrițională
(grăsimi, proteine, carbohidrați, glucide,
vitamine, substanțe minerale, lipide,
calorii ș.a);
modul de prezentare și de imprimare a
informației pe etichetă (dimensiuni
textului pe etichetă)
Printre condițiile și responsabilitățile
noi pentru operatorii din businessul
alimentar este introducerea pe
etichetă de
mențiuni suplimentare privind
indicarea originii produsului
alimentar și excluderea datei de
fabricare pe eticheta produsului.

DE EXEMPLU:
PE PRODUSELE LACTATE, PUTEȚI VEDEA PE
ETICHETĂ DOAR O SINGURĂ DATĂ.
ACEASTĂ DATĂ ÎNSEAMNĂ TERMENUL LA
CARE EXPIRĂ PRODUSUL.

NU PĂSTRAȚI
ÎN FRIGIDER!

MARCAJ NOU AL OUĂLOR
Începând cu data de 1 iunie 2019, ouăle
destinate consumului uman sunt
marcate printr-onouă metodă.
Astfel, numărul de identiﬁcare
a unității de producere a ouălor
va ﬁ marcat după exemplul:

Mierea

Roșiile

Pâinea

Ceapa

Cartoﬁi

Bananele

Usturoiul

Ciocolata

Kiwi

Mango

Merele

Perele

3M

DY

Y0

01

...................

1

semniﬁcă sistemul de
creștere a păsărilor

D

3M

YY

00

10

indicativul
raionului

3M

DY

0Y

YD

...................

reprezintă
codul țării

...................

...................

3MD YY 001
codul centrului de
marcare/ambalare ouă

Y0

01

M3

YY

D

M3

PIRAMIDA ALIMENTELOR

10%

Fast Food, dulciuri,
băuturi carbogazoase

15%

15%

Lapte,
cașcaval
și ouă

20%
Pâine și
cereale

Carne păsări
și pește

25%
Fructe și
legume

CE ÎNSEAMNĂ CUVÂNTUL:

?

BIO

Ca un produs să ﬁe „BIO” trebuie, în primul rând, să nu conțină niciun fel de
substanță chimică, ﬁe că este vorba de fertilizatori, pesticide sau aditivi
alimentari. În al doilea rând, sunt strict interzise organismele modiﬁcate genetic
și iradierile. De asemenea, pământul pe care sunt cultivate produsele trebuie să
ﬁe ferit de orice substanță chimică în ultimii câțiva ani, iar producătorii trebuie
să țină o evidență scrisă a tuturor operațiunilor efectuate zi de zi.

MODIFICAT GENETIC (GMO)
Un organism modiﬁcat genetic este acel organism căruia ia fost modiﬁcat ADNul cu ajutorul unor tehnici de inginerie genetică. Modiﬁcarea genetică
presupune mutații, inserții sau ștergerea de gene. Dar când genele sunt
adăugate, de obicei acestea vin de la alte specii.

CONȚINE PESTICIDE

30% Apă

Pesticidele sunt produse chimice (exceptând medicamentele) folosite pentru
combaterea dăunătorilor plantelor și a produselor agricole stocate, precum
și pentru combaterea vectorilor biologici ai bolilor omului și animalelor.
Dăunătorii includ microbi, plante sau animale care concurează cu omul pentru
hrană, distrug proprietatea, difuzează boli sau reprezintă o calamitate.

Codul

Denumirea

Proprietatea

Întrebuințarea

Acțiunea biologică

Codul

Denumirea

Proprietatea

Întrebuințarea

Acțiunea biologică

E102

Tartrazina

Colorant galben

Băuturi alcoolice, cereale, dulciuri

Hipersensibilitate, tumori. Interzis în multe țări

E154

Brun FK

Colorant

Produse din pește

Alergen, intensiﬁca astmul

E103

Alcanin

Colorant galben

Băuturi alcoolice, cereale, dulciuri

Hipersensibilitate la copii

E155

Brun HT

Colorant

Diverse alimente

Cancerigen

E104

Galben de

Colorant

Băuturi alcoolice, dulciuri,

Hipersensibilitate la copii

E200

Acid sorbic

Conservant

brânza topita, produse paniﬁcație

Toxic, alergen

E210

Acid benzoic

Conservant

Băuturi non alcoolice, deserturi, ș. a.

Astmă, hipersensibilitate la copii

E212

Benzoat de potasiu

Conservant

Băuturi non alcoolice, deserturi, ș. a.

Nu se recomandă copiilor

E213

Benzoat de calciu

Conservant

Băuturi non alcoolice, deserturi, ș. a.

Cancerigen

E220-227

Dioxid de sulf

Conservant

Produse făinoase, produse vegetale

Alergii, boli intestinale

E211

Benzoat de sodiu

Conservant

Băuturi non alcoolice, deserturi

Cancerigen. Interzis în SUA

E230

Bifenil,

Emulgator

Diverse produse

Boli de piele

chinolina

produse animale

E105

Colorant

Colorant galben

Dulciuri, sucuri

Cancerigen, astm

E107

Amsrant

Colorant galben

Dulciuri, jeleuri, brânză topită, vinuri

Cancerigen, interzis în SUA și Rusia

E110

Galben,

Colorant

Carne de hamburger, băuturi alcoolice,

Mutagen, interzis în SUA, cancerigen, alergii,

dulciuri, produse animale

hiperactivitate, dureri abdominale, vomă, indigestie

galben portocaliu S
E113

Caramel

Colorant

Dulciuri, băuturi

Cancerigen, inhibă grupul vit. B

E120

Acid carminic,

Colorant roșu

Sucuri, dulciuri

Produce boli de piele

conservant

Citrice

Cancerigen, toxic, boli de piele,

carmin
E121,

Ortofenifenol

interzis în Rusia

E231
E122

azorubin,

Colorant

carmoizină
E124

ponceau 4R,

Colorant

Dulciuri, băuturi,

Cancerigen .Interzis în Canada, Japonia,

produse din carne

Norvegia, SUA și Suedia

mezeluri

Cancerigen, interzis în SUA, Norvegia, Finlanda.
Dar încă folosit pe scară largă în restul UE

roșu cochineal A
E125

Ponceau SX

Colorant

mezeluri

Cancerigen

E126

Ponceau 6R

Colorant

Mezeluri, brânză

Cancerigen

E127

Eritrozină

Colorant roșu

compoturi, băuturi alcoolice, înghețată,

provoacă mutații genetice, cancer al

prăjituri, bomboane, sucuri răcoritoare

tiroidei la șobolani

E128

Rosu 2G

Colorant

Mezeluri

Prezintă risc major pentru sănătate

E129

Rosu Allura

Colorant

Diverse alimente

Este interzis în Danemarca, Belgia, Franța,

Difenil - Emulgator
E232

Ortofenilfenol de sodiu

Conservant

Citrice

Produce boli de piele

E239

Hexametilentetramina

Conservant

Brânzeturi

Alergii, disfuncții intestinale

E249

Nitrit de potasiu

Conservant

Produse de origine animala

Alergii, hipertensiune,
afectează tiroida

E250

Nitrit de sodiu

Conservant

Produse din carne conservate

Cancerigen

E251

Nitrat de sodiu

Conservant

Produse carne nepreparate termic

Alergii, hipertensiune,
hipoxie celulară

E252

Nitrat de potasiu

Albastru patent

Colorant

Dulciuri

Crește colesterolul, posibil cancerigen

E132

Indigotina

Colorant

Diverse alimente

Afecțiuni a cavității bucale, cancerigen

E133

Albastru Brilliant

Colorant

Diverse alimente

Provoacă alergii

E140

Cloroﬁle,

Colorant verde

Produse de cofetărie

E284

Acid boric

Posibil cancerigen

Tulburări nervoase,

Icre de sturion (caviar)

Leziuni a organelor interne

Produse patiserie, snacksuri, sosuri,

Afectează sistemul nervos,

fructe procesate, ș.a

risc cancerigen

Regulator

Alimente pe baza de fructe, legume,

Reacții alergice

de aciditate

lapte, grăsimi

Regulator de
aciditate

E311

Galat de octil

E 312

Galat de dodecil

E330

Acid citric

Antioxidant

E407

Caragenan

Emulgator

Dulciuri, creme, margarina

Afectează tubul digestiv

E450

Disofați

Stabilizator

Diverse alimente

Afectează tubul digestiv

E461

Metilceluloza

Agent îngroșare

Dulciuri, creme, grăsimi emulsionate

Afectează tubul digestiv

E951

Aspartam

îndulcitor artiﬁcial

Diverse alimente

Diverse probleme de sănătate

E952

Acid ciclamic

Îndulcitor

produse paniﬁcație si dietetice,

Alergii, toxic

si patiserie

verde natural

Diverse produse

hepatice, digestive

Eleveția și Suedia. Este permis în SUA și UE
E131

Conservant

gemuri, guma mestecat

E142

Verde S

Colorant

Dulciuri, înghețată

Alergen, hiperactivitate, astmă.

E1202

Polivinilpolipirolidona

Stabilizator

Băuturi limpezi, suplimente alimentare

Tulburări hepatice, alergii

E151

Negru de briliant

Colorant

Ciocolată neagră

Cancerigen

E1201

Polivinilpirolidona

Emulgator

Glazura fructe, bomboane, drajeuri

Tulburări hepatice, alergii

CE ESTE DE FĂCUT ÎN CAZUL ÎN CARE

AI CUMPĂRAT UN PRODUS ALTERAT
SAU CARE NU CORESPUNDE DESCRIERILOR
DE PE AMBALAJ?
Întotdeauna ia bonul de casă! Dacă nu se eliberează bonul de către
vânzător, CERE-L! Doar în baza bonului de casă poți face dovada
cumpărăturii și cere să ﬁe respectate drepturile de consumator.
Cere de la vânzător Registrul de Reclamații și scrie în el plângerea
ta. Vânzătorul este obligat să ofere cumpărătorului acest Registru de
Reclamații.
În Registru trebuie să indici, în mod obligatoriu, data la care faci inscripția
și să descrii problema.
Dacă conﬂictul nu a fost rezolvat pe loc, în magazin sau în alt loc de
vânzare a produsului alimentar, ai următoarele posibilități:

Poți solicita ajutor și de la organizațiile nonguvernamentale din domeniul
protecției consumatorului și siguranței alimentelor:

CENTRELE DE ASISTENȚĂ
A CONSUMATORILOR
din Sud, Centru și Nord
LINIA VERDE

0 222 33 200

PROTECȚIEI DREPTURILOR CONSUMATORILOR, VĂ
RUGĂM SĂ VĂ ADRESAȚI LA ADRESELE:

0 800 800 33
info@ansa.gov.md

022 29 08 00, 022 29 47 30

mun. Chişinău,



str. Sfatul Ţării 27,



of. 06



www.capc.md



viorel.capc@gmail.com



contact@capc.md



0 22 23 32 00

CENTRUL DE
ASISTENȚĂ A
CONSUMATORILOR

SUD


Or. Cahul,



str. C. Negruzzi, 46



www.contact-cahul.md



contact.cahul@gmail.com



contact_cahul@yahoo.com



0299 84 842

.......................................

CENTRU


.......................................

CENTRUL DE
ASISTENȚĂ A
CONSUMATORILOR

str. Mihail Kogălniceanu,
63, MD-2009, mun. Chișinău,
Republica Moldova

are secțiune specială pentru a
depune o plângere online, cu
posibilitatea de a încărca și poze.

PENTRU CONSULTANȚĂ ȘI SPRIJIN ÎN DOMENIUL

Să depui o reclamație la Agenția Națională pentru Siguranța
Alimentelor (ANSA), care este o instituție de stat și are obligația de a
rezolva conﬂictele legate de securitatea alimentelor în Moldova.

POȚI DEPUNE RECLAMAȚIA PRIN:

WWW.ALEGESANATOS.MD

CENTRUL DE
ASISTENȚĂ A
CONSUMATORILOR

NORD


mun. Bălți,



str. Pușkin 38,



blocul 5, of. 511



www.clinicajuridica.md



clinicabalti@gmail.com



0231 52 476

