Noile cerințe privind etichetarea produselor alimentare în
conformitate cu Reg. CE nr. 1169/2011 care intră în vigoare și se
aplică începând cu data de 13.12.2014 cu excepția art. 9, al. 1,
lit. L, care se aplică începând cu data de 13.12.2016

Stimate operator,
Mai jos sunt enumerate noile cerinţe de etichetare a produselor alimentare,
suplimentar faţă de cerinţele referitoare la produsele ecologice.
Lista menţiunilor obligatorii (informaţii) care trebuie să apară pe eticheta
produsului alimentar
 Denumirea produsului alimentar;
 Lista ingredientelor, a celor care pot produce alergii, au intoleranţă,
cantitatea din anumite ingrediente;
 Cantitatea netă de produs alimentar;
 Cantitatea netă pentru produselor alimentare preambalate;
 Data durabilităţii minimale de consum, pentru alimentele care din punct de
vedere microbiologic au un grad înalt de perisabilitate; data limită de
consum;
 Condiţii speciale de păstrare, depozitare, de utilizare și folosire, atunci când
acestea necesită indicații speciale;
 Numele şi denumirea comercială, adresa operatorului economic
(producător, ambalator, distribuitor, înregistrat în Uniunea Europeană) din
sectorul alimentar;
 Ţara de origine şi locul de provenienţă, dacă omiterea acestuia ar fi de
natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea
sau proveniența reală a alimentului;
 Instrucţiuni de utilizare în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea
corectă a produsului;
 Pentru băuturile alcoolice care conţin mai mult de 1,2% alcool în volum,
concentraţia alcoolică;
 Menţiuni obligatorii pentru anumite tipuri sau categorii de produse
alimentare;
 Mențiuni care să cuprindă identificarea lotului;
 Mențiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse, prevăzute în
anexe la prezentul regulament;
 Redactarea se va face într-o limbă uşor de înţeles şi cea a statului unde se
comercializează produsul, în România obligatoriu în limba română fără a
exclude și alte limbi de circulație internațională;
 Declaraţia nutriţională, obligatorie atunci când unui aliment i se atribuie
valoare energetică şi care se exprimă în cantitatea de grăsime, acizi graşi
saturaţi, glucide, zaharuri, proteine, sare;
 Valoarea energetică se calculează prin utilizarea factorilor de conversie,
care sunt enumeraţi în Anexa nr. XIV din prezentul Regulament;
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Noile cerințe privind etichetarea produselor alimentare în
conformitate cu Reg. CE nr. 1169/2011 care intră în vigoare și se
aplică începând cu data de 13.12.2014 cu excepția art. 9, al. 1,
lit. L, care se aplică începând cu data de 13.12.2016
Dispoziţii de aplicare a reglementărilor din noul regulament pentru produsele
alimentare
 Există perioadă de tranziţie pentru punerea în aplicare a noului regulament
şi măsuri tranzitorii;
 Produsele alimentare introduse pe piaţă sau etichetate înainte de 13
decembrie 2014, care nu respectă cerinţele prevăzute în prezentul
regulament, pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor acestor
produse;
 Produsele alimentare care sunt introduse pe piaţă sau etichetate înainte de
13 decembrie 2016, care nu respectă cerinţele prevăzute la articolul 9,
aliniat 1, litera l, din prezentul regulament, pot fi comercializate până la
epuizarea stocurilor acestor produse (declaraţia nutriţională);
 Produsele alimentare introduse pe piaţă sau etichetate înainte de 1
ianuarie 2014 care nu respectă cerinţele prevăzute la Anexa VI, partea B
(Cerinţe privind carnea tocată), pot fi comercializate până la epuizarea
stocurilor acestor produse;
 Între 13 decembrie 2014 şi 13 decembrie 2016, trebuie respectată
declaraţia nutriţională furnizată pe bază voluntară de către procesator,
conform articolelor 30-35 din prezentul regulament (valoarea energetică
exprimată în kJ/kcal conform Anexei XV);
Anexe și definiții specifice la Regulamentul nr. 1169 CE/2011
 Anexa I – Definiţii, declaraţie nutriţională și etichetare nutrițională;
 Anexa II – Substanţe care cauzează alergii sau intoleranţe;
 Anexa III – Produse alimentare pe a căror etichetă trebuie să figureze una
sau mai multe informaţii suplimentare (produse cu îndulcitori, cu conţinut
de acid glicirizinic sau sarea sa de amoniu, produse ambalate în anumite
gaze, băuturi care conţin un conţinut ridicat de cafeină sau adaos de
cafeină, produse alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosteroli,
fitostanoli sau esteri de fitostanoli, carne congelată, preparate din carne
congelată și produse pescărești netransformate congelate);
 Anexa IV – Definirea şi înălţimea literei mici;
 Anexa V - Produse alimentare care sunt exceptate de la cerinţa de a
furniza declaraţii nutriţionale obligatorii (produse neprelucrate cu un singur
ingredient sau o singură categorie de ingrediente, apă pentru consum
uman, plantele aromatice, sare şi înlocuitori, oţeturi fermentate, aditivi,
adjuvanţi, enzime, gelatine, gumă de mestecat, drojdie, etc.);
 Anexa VI - Denumirea produsului alimentar (partea A – Mențiuni obligatorii
care însoțesc denumirea produsului alimentar și partea B – Cerințe
specifice privind denumirea “carne tocată” şi menţiuni specifice însoţitoare);
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Noile cerințe privind etichetarea produselor alimentare în
conformitate cu Reg. CE nr. 1169/2011 care intră în vigoare și se
aplică începând cu data de 13.12.2014 cu excepția art. 9, al. 1,
lit. L, care se aplică începând cu data de 13.12.2016
 Anexa VII - Indicarea şi denumirea ingredientelor, în ordinea cantităţii, prin
denumirea unei categorii de ingredient în loc de o denumire specifică
(părțile A și B);
- Cerinţe specifice privind denumirea membranelor pentru cârnaţi şi
salamuri, se va specifica dacă membrana este sau nu comestibilă și desemnarea
unor anumite ingrediente prin denumirea categoriei acestora, urmată de numele
specific sau de numărul E (Partea C);
- Desemnarea aromelor în lista ingredientelor (Partea D);
- Desemnarea ingredientelor compuse (Partea E);
 Anexa VIII - Indicarea cantitativă a ingredientelor;
 Anexa IX - Declararea cantităţii nete;
 Anexa X - Data durabilităţii minimale, data limită de consum și data
congelării; A se consuma de preferinţă înainte de, atunci când data conţine
indicarea zilei; A se consuma de preferinţă înainte de sfârşitul, în celelalte
cazuri; mențiuni de referire la locul în care data este indicată pe etichetă;
 Anexa XI - Tipuri de carne pentru care indicarea ţării de origine sau a
locului de provenienţă este obligatorie, prin codificare CODURI NC
(Nomenclatură Combinată 2010) Exemple: 0203, 0204, 0207;
 Anexa XII - Concentraţia alcoolică pentru băuturile care conțin mai mult de
1,2% alcool în volum, indicată printr-o cifră care nu are mai mult de o
zecimală, urmată de simbolul ”% vol” și poate fi precedată de termenul
“alcool” sau de abrevierea ”alc.” dobândită și stabilită la 20˚C;
 Anexa XIII - Consumul zilnic de referinţă de vitamine şi minerale – Adulţi
(partea A), Consumul de referinţă pentru valoarea energetică şi nutrienţi
selectaţi, alţii decât vitaminele şi mineralele – Adulți (partea B);
 Anexa XIV - Factorii de conversie pentru calculul valorii energetice;
 Anexa XV - Exprimarea şi modul de prezentare a Declaraţiei Nutriţionale şi
ordinea prezentării informaţiilor după caz;
Pentru stocurile de etichete pe care dumneavoastră le aveți deja tipărite, vă
rugăm să stabiliți numărul și valoarea acestora, și printr-o cerere, să vă
adresați comisariatelor județene pentru protecția consumatorilor de pe raza
de activitate a unității procesatoare pentru aprobare până la epuizarea
stocului existent.
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