
1. Cantitate: cantitatea netă produsului în volum pentru 
lichide (ex.:  litru,centilitru) şi în masă pentru alte produse.  
2. Denumirea produsului: trebuie să includă informaţii 
despre starea fizică a produselor alimentare sau tratamentul 
specific la care acestea au fost supuse. 
3. Lista ingredientelor: toate ingredientele trebuie enumerate 
în ordinea descrescătoare a greutăţii (excepţie: amestecurile de 
fructe sau legume), inclusiv cele despre care se ştie că provoacă 
reacţii la persoanele alergice. 
4. Valabilitate: Menţiunile „data expirării” şi „a se consuma, de 
preferinţă înainte de” arată cât timp alimentele rămân proaspete 
şi în condiţii de siguranţă pentru consum. 
5. Producător/Importator: numele şi adresa producătorului, 
a ambalatorului sau a importatorului trebuie să fie menţionate 
în mod lizibil pe ambalaj, astfel încât să ştiţi pe cine puteţi 
contacta dacă doriţi să faceţi o reclamaţie sau să 
obţineţi informaţii suplimentare despre produs. 
6. Producţie ecologică: Folosirea expresiei 
„producţie ecologică” pe etichete este strict 
reglementată de legislaţia UE. Este permisă 
numai în legătură cu metode specifice de 
producere a alimentelor, care îndeplinesc standarde înalte de 
protecţie a mediului şi bunăstare a animalelor. 
7. Organisme modificate genetic (OMG-uri): etichetarea este 
obligatorie pentru produsele care au un conţinut OMG de peste 
0,9 %. 
8. Origine: indicarea ţării sau regiunii de origine este 
obligatorie pentru anumite categorii de produse, cum ar fi 
carnea, fructele şi legumele. 
9. Valori nutritive: descriu valoarea energetică şi elementele 
nutritive ale unui produs alimentar. 
10. Specificaţii privind proprietăţile nutritive şi de sănătate: 
există reguli comunitare care garantează că orice specificaţii 
privind proprietăţile nutritive şi de sănătate care apar pe 
ambalajele alimentelor sunt adevărate şi bazate pe fapte 
ştiinţifice. 

Citeşte Eticheta !



Cum devii membru?           Ia atitudine!

Accesează  
www.infocons.ro

completează 
formularul 
de înscriere

Like us

Beneficiile membrilor simpatizanţi

protectia-consumatorilor.ro

1. certificat electronic de atestare a calităţii de membru

2. legitimaţie de atestare a calităţii de membru

3. consultanţă în domeniul protecţiei consumatorilor

4. acces la portalul teste-comparative.ro

5. revista InfoCons în format electronic

6. informări şi comunicări periodice pe domeniu

7. abonament la revista de teste comparative InfoCons

8. soluţii în beneficiul consumatorilor - sbc

9. vocea ta se face auzită

Asociaţia Naţională Pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea 
Programelor şi Strategiilor din România ( A.N.P.C.P.P.S. România ) 

Tel:  021/319.32.66   
Fax:  021/311.51.62 
E-mail:  office@protectia-consumatorilor.ro


