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PREAMBUL
Prezentul standard stabileste conditiile generale privind informatia
pentru consumator despre produsele alimentare.
Standardul a fost elaborat pentru realizarea prevederilor Legii
Republicii Moldova "Privind protectia consumatorilor" în baza hotarîrii
Guvernului Republicii Moldova nr.364 din 28 aprilie 1999 "Cu privire la
unele masuri de protectie a consumatorilor" si este armonizat cu
Directiva CE 79/112/CEE privind marcarea produselor alimentare si
standardele nationale ale Federatiei Ruse GOST R 51074-97 "Produse
alimentare.
Informatie
pentru consumator. Conditii generale"
si
Republicii Belarus STB 1100-98 "Produse alimentare. Informatie pentru
consumator. Conditii generale".
Standardul contine urmatoarea anexa:
Anexa A (informativa)
1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
1.1 Prezentul
standard stabileste conditiile generale
privind
informatia pentru consumator despre produsele alimentare autohtone si de
import
comercializate
pe teritoriul Republicii Moldova,
livrate
întreprinderilor
de
alimentatie publica, scolilor,
institutiilor
prescolare si curative si altor întreprinderi legate nemijlocit de
deservirea consumatorilor.
Prevederile standardelor nationale si interstatale privind marcarea
tipurilor concrete de produse se aplica în masura în care nu contravine
prevederilor prezentului standard.
1.2 În conformitate cu Legea Republicii Moldova "Cu privire la
standardizare"
si
Legea
Republicii Moldova
"Privind
protectia
consumatorilor" prevederile prezentului standard sînt obligatorii.
1.3 La comercializarea
produselor alimentare neambalate sau la
preambalarea si ambalarea lor pentru vînzare, nemijlocit în reteaua de
comert cu amanuntul, toata informatia pentru consumatori prevazuta de
prezentul standard trebuie sa fie prezentata de catre vînzator.
2 REFERINTE
SM 200:1999 Perioada de utilizare a produselor. Terminologie
SM 45-1:1998 Marcile nationale de conformitate
SM 45-2:1998 Sistemul National de Certificare al Republicii Moldova.
Certificarea produselor
3 TERMINOLOGIE
Pentru a interpreta corect prezentul standard, se aplica definitiile
conform SM 200 cu urmatoarele completari:
3.1 Produs alimentar: Aliment, bautura sau alt produs obtinut prin
prelucrarea unor materii prime alimentare, care este destinat consumului

uman, cu exceptia produselor farmaceutice.
3.2 Aditiv alimentar: Substanta artificiala sau naturala, care în
stare pura nu se aplica ca produs alimentar sau ingredient alimentar
tipic, si în mod premeditat se adauga în produsul alimentar la
prelucrarea, prepararea, pastrarea sau transportul lui (indiferent de
valoarea
lui
nutritiva) în calitate de
component
suplimentar,
influentînd
direct
sau indirect asupra unor caracteristici
ale
produsului alimentar.
3.3 Valoare nutritiva:
Totalitatea
proprietatilor
produselor
alimentare ce îndestuleaza necesitatile fiziologice ale omului în
energie si substante nutritive de baza.
3.4 Proprietati de consum: Proprietatile produselor alimentare ce
îndestuleaza necesitatile fiziologice ale omului, precum si corespund
scopurilor pentru care produsul dat este destinat si de obicei se
utilizeaza.
3.5 Ingredient: Materie prima, aditivi si oricare alte substante
utilizate
la fabricarea sau la prepararea produselor alimentare,
prezente în produsul finit, chiar daca îsi modifica forma.
3.6 Eticheta: Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat
sau ilustrat, care contine elementele de identificare a produsului si
care însoteste produsul, cînd acesta este prezentat consumatorilor
pentru vînzare sau este aderent la ambalajul acestuia.
3.7 Marca de produs: Orice semn sau orice combinatie de semne care
contribuie la deosebirea unor produse ale unei persoane fizice sau
juridice de produsele similare ale altei persoane fizice sau juridice.
3.8 Denumirea de origine a produsului: Denumirea tarii, regiunii sau
localitatii (în continuare - zona geografica), precum si denumirile lor
istorice utilizate pentru desemnarea produsului, calitatile deosebite
ale caruia sînt determinate, exclusiv sau în principal, de factorii
naturali
si/sau etnografici caracteristici pentru zona geografica
respectiva.
NOTA - Denumire de origine a produsului poate fi, de asemenea, un
cuvînt derivat din denumirea tarii sau a uneia din unitatile ei
administrativ-teritoriale.
4 CONDITII GENERALE PRIVIND
INFORMATIA PENTRU CONSUMATOR
4.1 Producatorul
(vînzatorul)
este
obligat
sa
prezinte
consumatorului
informatia necesara si autentica privind produsele
alimentare ce asigura posibilitatea alegerii lor corecte.
4.2 Informatia
pentru
consumator trebuie sa
fie
prezentata
nemijlocit cu produsul alimentar prin text si/sau marcare pe ambalaj,
eticheta, pagina anexata printr-o metoda acceptata pentru anumite tipuri
de produse alimentare.
4.3 Textul de pe ambalaj, eticheta, pagina anexata si inscriptiile
din marcaj se scriu în limba romîna. Textul si inscriptiile pot fi
dublate si în alte limbi.
4.4 Informatia prezentata în textul de pe ambalaj, eticheta, pagina
anexata trebuie sa fie clara, completa si autentica, încît consumatorul
sa nu fie indus în eroare privind continutul, proprietatile, valoarea
nutritiva, natura, originea produsului, modul de preparare si consum,
precum si alte informatii ce determina direct sau indirect calitatea si
securitatea produsului alimentar, sa nu poata considera în mod gresit
produsul dat drept un alt produs care este asemanator ca forma sau care
are indicatorii organoleptici identici.
4.5 Data fabricarii, data valabilitatii, în caz de codificare,
precum si alta informatie codificata trebuie descifrate si prezentate în
informatie clar.

5 CONDITII GENERALE PENTRU INFORMATIA DESPRE
PRODUSELE ALIMENTARE
5.1 Denumirea produsului
Denumirea produsului trebuie sa caracterizeze concret si concis
produsul, sa permita a distinge un produs de alte produse. Denumirea
trebuie sa fie compusa din cîteva cuvinte si sa includa denumirea
grupei,
subgrupei,
tipului
de
produs,
prezentate
în
orice
consecutivitate, sa corespunda normelor lingvistice ale limbii romîne si
ale altor limbi în care se prezinta informatia despre produs. În caz de
necesitate, trebuie sa fie prezentata calitatea specifica a produsului
("concentrat", "reconditionat", "sublimat", "pasteurizat", "sterilizat",
"racit", "congelat" etc.), care trebuie sa fie inclusa în denumirea de
baza sau amplasata pe eticheta în apropierea nemijlocita de denumire.
Denumirea produselor alimentare trebuie sa corespunda denumirilor
utilizate în standardele nationale.
În denumirea produselor alimentare poate fi inclusa denumirea de
origine a produsului.
Produsele alimentare care nu sînt traditionale pentru Republica
Moldova (whiscky etc.), si care se importa, trebuie sa aiba denumirea în
conformitate cu standardele internationale, regionale, nationale si cu
reglementarile nationale. Aceasta informatie trebuie sa fie stabilita în
contracte.
Tinînd
cont de materia prima
utilizata,
tehnologia
fabricarii,
componenta,
inclusiv aditivii
alimentari
utilizati,
indicatorii organoleptici, produsele alimentare pot fi raportate de
catre producator la o anumita grupa de produse si însotite de informatia
corespunzatoare pentru consumator.
În celelalte cazuri se recomanda sa se utilizeze denumirile ce sînt
pe întelesul consumatorilor.
Nu se admite:
- în denumirile produselor alimentare similare a indica ca acestea
sînt produse de tipul unui alt produs bine cunoscut în Republica Moldova;
- de a da produselor
alimentare
denumiri ce induc în
eroare
consumatorii privind natura produsului alimentar (produselor naturale
similare fabricate pe cale industriala a da denumiri asemanatoare
denumirilor produselor naturale).
Utilizarea în denumirea produsului a terminilor: "ecologic pur",
"proaspat",
"preparat în conditii de casa", "vitaminizat", "fara
conservanti", "sanatate", "curativ", "dietetic" si altele, care au
caracter de reclama se permite numai în cazul în care în documentul
normativ la produsul respectiv este prevazuta identificarea acestor
proprietati ale produsului.
5.2 Denumirea
si
adresa
producatorului,
ambalatorului,
exportatorului si importatorului produselor
Daca producatorul nu este si ambalator, exportator, pe lînga adresa
si denumirea producatorului trebuie sa fie indicata adresa si denumirea
ambalatorului,
exportatorului.
Denumirea
producatorului
si
exportatorului de produse alimentare trebuie sa fie transliterate în
grafie latina.
5.3 Denumirea tarii producatoare
Denumirea tarii producatoare a produsului trebuie sa corespunda
denumirii tarii în varianta acceptata de Organizatia Natiunilor Unite.
Daca produsul fabricat într-o tara este supus în alta tara la un
tratament
tehnologic
care modifica proprietatile lui si/sau
îl
transforma în produs finit, în informatie ultima tara se indica ca tara
producatoare a produsului concret dat.
Pentru produsele fabricate în Republica Moldova se indica: "Fabricat
în Moldova".

5.4 Marca de produs
Marca de produs se indica în cazul cînd este înregistrata.
5.5 Masa neta, volumul sau cantitatea produsului
Pentru produsele la care ingredientul de baza se afla în masa
lichida (în sirop, saramura, marinata, moare, în sucul din fructe sau
legume, în bulion etc.), pe lînga masa neta sumara trebuie indicata masa
produsului de baza.
Masa neta si volumul produsului trebuie sa fie exprimate în unitati
ale Sistemului International de Unitati.
5.6 Lista ingredientelor
Lista ingredientelor se prezinta pentru toate produsele, cu exceptia
celor monocomponente. Lista ingredientelor trebuie precedata de titlul
"Ingrediente", dupa care trebuie enumerate ingredientele în ordinea
descresterii
fractiei
masice în reteta produsului.
Ingredientul
multicomponent poate fi indicat în lista sub denumirea proprie, dar în
paranteze se enumera componentele sale în ordinea descresterii fractiei
masice.
Apa inclusa în
reteta
produsului trebuie indicata
în
lista
ingredientelor, cu exceptia cazurilor, cînd apa constituie partea
principala
a ingredientelor: moarea, marinata, siropul, bulionul,
saramura etc. mentionate în lista ingredientelor cu aceste denumiri. În
lista ingredientelor nu se indica componentele produsului care se
evapora în timpul fabricatiei.
Denumirea ingredientelor trebuie sa corespunda conditiilor din pct.
4.4,
cu
exceptia cazurilor cînd pentru ingredientele
cunoscute
consumatorului pot fi utilizate astfel de denumiri ale grupelor de
produse: "ulei vegetal", "unt", "amidon", "amidon modificat", "peste",
"carne de pasare", "cascaval", "mirodenii", "condimente", "zahar",
"glucoza" si altele.
La indicarea aditivilor alimentari se utilizeaza denumirea lor de
grupa si indexul conform Sistemului Numeric International (INS) sau
Sistemului Numeric European (E).
Dupa denumirea de grupa se indica indexul (INS sau E) sau denumirea
aditivului alimentar.
La utilizarea
substantelor
aromatice si gustative,
cuvintele
"aromatizanti", "aditiv alimentar gustativ" trebuie sa fie însotite de
adjectivele: "natural", "identic cu cel natural" sau "artificial", în
dependenta de natura lui.
Informatia privind contraindicatiile pentru utilizarea în cazul
anumitor boli se aduce la cunostinta consumatorului prin prezentarea ei
pe eticheta, pagina anexata, fixata la fiecare unitate de ambalaj sau pe
marcaj.
Afectiunile în cazul carora este contraindicata utilizarea anumitor
tipuri de produse si aditivi alimentari se stabilesc de catre Ministerul
Sanatatii al Republicii Moldova.
Orice informatie
despre proprietatile speciale de
alimentare,
curative sau profilactice ale produsului, despre existenta în componenta
lui a substantelor biologic active, lipsa substantelor nocive sau alte
caracteristici particulare poate fi prezentata pe eticheta numai cu
permisiunea organelor competente ale Ministerului Sanatatii sau în cazul
conformitatii
produsului
prevederilor
documentului
normativ
al
Ministerului Sanatatii, care reglementeaza solutionarea acestor probleme
si confirma competenta utilizarii si reclamei lor.
5.7 Valoarea nutritiva
Continutul de substante nutritive se indica în grame, ca masa a
glucidelor, proteinelor, grasimilor si alte componente în 100 g sau 100
ml a partii comestibile a produsului. Valoarea energetica a produsului
la 100 g sau 100 ml de produs se indica în kilocalorii (kcal).
5.8 Conditiile de pastrare

Conditiile de pastrare se indica pentru produsele care au termen de
valabilitate
si/sau
conditii speciale de pastrare
(temperatura,
umiditate etc.).
Pentru produsele (de exemplu, produse pentru alimentatia copiilor),
a caror calitate se schimba dupa deschiderea ambalajului ermetic, care
apara produsul de alterare, trebuie sa fie indicate conditiile de
pastrare dupa deschiderea ambalajului.
5.9 Termenul de valabilitate
Termenul de valabilitate al produselor alimentare se considera de la
data fabricarii. Termenul de valabilitate se prezinta în modul urmator:
"Valabil pîna la ... (data)" sau "Termen de valabilitate:...(ore, zile,
luni sau ani) de la data fabricarii". Data expirarii termenului de
valabilitate se prezinta astfel: "Ora, ziua si luna" - pentru produsele
perisabile; "Ziua si luna" - daca termenul de valabilitate al produsului
nu depaseste trei luni; "Luna si anul" - daca termenul de valabilitate
al produsului depaseste trei luni.
Cerintele privind indicarea termenului de valabilitate nu sînt
obligatorii pentru fructe si legume, cartofi (cu exceptia celor spalati,
ambalati ermetic sau semifabricatelor din cartofi), pîine, produse de
panificatie care, prin natura lor, sînt consumate în 24 ore de la data
fabricarii lor (cu exceptia covrigeilor, pesmetilor, bastonaselor din
pîine,
placintelor,
pateurilor, gogoaselor),
bauturi
alcoolice,
condimente.
5.10 Data fabricarii (ambalarii)
Data fabricarii se prezinta sub forma de numere a cîte doua cifre
(pîna la cifra noua, inclusiv, înainte se scrie cifra zero) pentru ziua
si luna fabricarii si patru cifre pentru anul fabricarii sau semne ce se
noteaza în dreptul cifrei respective de pe marginea etichetei, sau se da
referinta unde este indicata ea. Pentru produsele perisabile se indica
ora, ziua si luna.
5.11 Indicativul documentului normativ în conformitate cu care a
fost fabricat si poate fi identificat produsul
Indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul se admite a se indica fara
anul lui de aprobare.
Pentru produsele de import se admite a nu se indica indicativul
documentului normativ.
5.12 Informatia privind certificarea produselor alimentare
Informatia privind certificarea produselor alimentare fabricate în
serie se prezinta de catre producator sub forma de marca de conformitate
conform SM 45-1, în baza autorizatiei pentru dreptul de utilizare a
marcii de conformitate.
Lipsa marcii de conformitate indica ca produsul fabricat în serie nu
a fost supus certificarii la producator. În astfel de caz, informatia
privind certificarea produselor alimentare trebuie sa fie prezentata cu
fiecare lot al produsului sub forma de certificat de conformitate
eliberat conform SM 45-2.
Informatia privind certificarea produselor alimentare neambalate se
prezinta în documentele de însotire si se afiseaza în sala de comert.
5.13 Informatia privind metodele speciale de tratare a produselor
alimentare
Pe eticheta trebuie sa fie prezentata informatia privind metodele
speciale de tratare a produselor alimentare, cum ar fi, iradierea
materiei
prime,
a semifabricatelor, a produsului ca atare
sau
ingredientelor lui cu radiatie ionizanta. Informatia despre o astfel de
tratare se prezinta în apropierea nemijlocita de denumirea produsului,
iar în caz de utilizare a ingredientului de baza iradiat - alaturi de
denumirea lui în lista ingredientelor.
5.14 Codul cu bare (daca este stabilit)

Codul cu bare al produsului ce confirma identificarea lui se aplica
la decizia voluntara a producatorului sau la cererea consumatorului
si/sau vînzatorului pe produs si pe ambalaj în conformitate cu regulile
stabilite de Agentia Europeana de Numerotare a Produselor (EAN).
5.15 Alte informatii
Produsul poate fi însotit si de alta informatie, inclusiv cea de
reclama, care caracterizeaza produsul (cu exceptia produselor pentru
alimentatia copiilor de vîrsta mica).
6 CONDITII PENTRU INFORMATIA
PRIVIND GRUPELE DE PRODUSE
6.1 Produse pentru alimentatia copiilor:
- denumirea produsului trebuie sa reflecte faptul ca produsul este
destinat
pentru
alimentatia copiilor. Ea trebuie sa
corespunda
ingredientului de baza si sa reflecte consistenta produsului. Nu se
admite ca în denumirea produselor lactate, destinate pentru alimentatia
copiilor sugari si de vîrsta mica, sa se întrebuinteze terminii "similar
laptelui de mama", "adaptat";
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta sau volumul;
- ingrediente;
- valoarea nutritiva, continutul de vitamine si substante minerale;
- conditiile de pastrare pîna si dupa deschiderea ambalajului de
desfacere;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- modul de preparare;
- indicatii privind utilizarea;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
Pe ambalajul produselor lactate pentru copiii sugari si de vîrsta
mica se indica informatia privind prioritatea alimentarii cu laptele
mamei
si
necesitatea prescriptiei medicului privind
schema
de
alimentare, de la ce vîrsta se recomanda hrana suplimentara. Pe ambalaj
nu se admite sa se prezinte chipul copilului. Pe capac sau pe fundul
cutiilor de conserve cu produse alimentare pentru copii trebuie sa fie
marcata data (ziua, luna, anul) fabricarii conservelor.
6.2 Produse ale industriei de prelucrare a carnii
6.2.1 Carne în carcase, semicarcase si în sferturi de carcase:
- marca veterinara si/sau stampilele veterinare în conformitate
instructiunea în vigoare;
- stampila merceologului (categoria starii de îngrasare).

cu

6.2.2 Toate tipurile de produse din industria carnii în afara de
carnea în carcase, semicarcase si în sferturi de carcase.
6.2.2.1 Conditii generale privind continutul informatiei:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);

- masa neta;
- ingrediente;
- categoria, clasa de calitate (daca este stabilita);
- conditiile de pastrare (umiditatea, temperatura);
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.

fost

6.2.2.2 Conditii suplimentare privind continutul informatiei:
a) carne ambalata:
- tipul de carne;
- starea termica (refrigerata, congelata);
- categoria gradului de îngrasare, clasa de calitate (daca este
stabilita).
b) carne si subproduse, congelate în blocuri:
- tipul produsului.
c) subproduse:
- tipul de subproduse;
- categoria;
- starea termica (refrigerate, congelate).
d) semifabricate, produse culinare:
- starea termica (refrigerata, congelata);
- data si ora fabricarii (cu exceptia pelmenilor);
- indicatii privind utilizarea si prepararea.
e) mezeluri si produse din carne:
- tipul de produs (parizere, salamuri semiafumate, fiert afumate,
copt afumate, afumaturi);
- valoarea nutritiva;
- starea termica (refrigerata, congelata);
- ambalarea sub vid (daca exista vid în ambalaj).
f) conserve din carne si din carne cu produse vegetale:
- valoarea nutritiva;
- indicatii privind prepararea (pentru conservele care necesita o
prelucrare speciala înainte de întrebuintare);
- modul de preparare pentru întrebuintare;
- pe capacul cutiilor sau pe fundul lor (pentru cutii din foita de
aluminiu
laminata) se indica data (ziua, luna, anul) fabricarii
conservelor.
Pentru produsele fabricate în Republica Moldova pe capacul cutiilor
metalice nelitografiate se aplica semnele conventionale în ordinea
urmatoare:
- data fabricarii (ziua, luna, anul);
- numarul schimbului (echipei) - o cifra;
- numarul de asortiment - una - trei cifre;
- codul international al Republicii Moldova - MD;
- numarul întreprinderii producatoare - una - trei cifre.
În cazul marcarii numarului de asortiment cu unu, doua semne, între
numarul de asortiment si numarul schimbului se lasa un interval de unu
sau, respectiv, doua semne.
Semnele de marcare se aranjeaza în doua sau trei rînduri (în functie
de diametrul cutiei) pe capac sau partial pe capac si partial pe fund,
fara a întrerupe continuitatea semnelor conventionale, pe suprafata
marginita de primul cerc de bombaj (sau cerc de rigiditate).
Pe capacul cutiilor
litografiate
se aplica urmatoarele
semne
conventionale: data (ziua, luna, anul) fabricarii conservelor si numarul
schimbului.
Pe cutiile din foita de aluminiu laminata se marcheaza suplimentar

data (ziua, luna, anul) termenului limita de pastrare a conservelor.
g) grasimi animale:
- tipul grasimii;
- valoarea nutritiva.
Pentru grasimi ambalate în cutii se prezinta informatia conform
6.2.2.2 enumerarea f).
h) diverse produse alimentare ale industriei de prelucrare a carnii
(bulion alimentar, dejun la pachet):
- indicatii privind utilizarea.
6.3 Produse ale industriei de prelucrare a pasarilor
6.3.1 Carne de pasare în carcase (neambalata):
- stampila merceologului (categoria sau clasa de calitate) aplicata
neaparat pe carcasa.
În cazul în care este o eticheta din hîrtie fixata de piciorul
pasarii:
- categoria sau clasa de calitate;
- locul de origine sau de provenienta a produsului;
- cuvintele "Control veterinar".
Cerintele privind informatia prezentata pe cutiile cu carcase de
pasari neambalate:
- specia si vîrsta pasarii;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- numarul carcaselor;
- masa neta si bruta;
- categoria;
- cuvintele "Control veterinar";
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- starea termica (refrigerata, congelata);
- modul de prelucrare a carcaselor (eviscer, semieviscer, eviscer cu
tacîm de viscere si gîturi);
- conservanti si alti aditivi alimentari (daca se utilizeaza);
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.3.2 Carne de pasare în carcase, semicarcase, transata, ambalata în
ambalaj de desfacere:
- specia si vîrsta pasarii;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca producatorului (daca este înregistrata);
- masa neta;
- categoria sau clasa de calitate (daca este stabilita);
- cuvintele "Control veterinar" (pentru carcase întregi);
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- starea termica (refrigerata, congelata);
- modul de prelucrare (pentru carcase întregi-eviscer, semieviscer,
eviscer cu tacîm de viscere si gîturi);
- conservanti si alti aditivi alimentari (daca se utilizeaza);
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;

- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.3.3 Carne de pasare dezosata (bucati si dezosata mecanic, inclusiv
congelata în blocuri):
- specia pasarii;
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- clasa de calitate (daca este stabilita);
- conditiile de pastrare;
- data congelarii (pentru carnea congelata);
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- conservanti si alti aditivi alimentari (daca se utilizeaza);
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.3.4 Subproduse:
- tipul si denumirea subprodusului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- valoarea nutritiva;
- starea termica (refrigerata, congelata);
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii (data congelarii pentru blocuri congelate) si
termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.3.5 Semifabricate din carne de pasare:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- starea termica (refrigerata, congelata);
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicatii privind prepararea;
- conservanti si alti aditivi alimentari (daca se utilizeaza);
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.3.6 Mezeluri si produse culinare din carne de pasare:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;

-

denumirea tarii producatoare;
marca de produs (daca este înregistrata);
masa neta;
clasa de calitate (daca este stabilita);

- ingrediente;
- conditiile de pastrare;
- valoarea nutritiva (pentru mezeluri);
- data fabricarii (pentru mezeluri fierte - ora, ziua, luna) si
termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
Se permite indicarea
informatiei
(partiale sau integrale)
pe
membrana artificiala de salam.
6.3.7 Conserve din carne de pasare si din carne cu produse vegetale:
Conform 6.2.2.1 si 6.2.2.2 enumerarea f).
6.3.8 Grasimi topite de la diverse specii de pasari:
- tipul grasimii;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- clasa de calitate (daca este stabilita);
- valoarea nutritiva;
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- conservanti si alti aditivi alimentari (daca se utilizeaza);
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.3.9 Oua alimentare de la diverse specii de pasari (neambalate):
- data ouatului pentru oua de gaina dietetice.
Cerintele privind informatia indicata pe ambalajele de desfacere si
cutiile de carton cu oua:
- denumirea produsului;
- clasa oualor;
-denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- clasa de calitate (daca este stabilita);
- numarul de oua;
- marca veterinara;
- data ouatului;
- termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care poate fi
identificat produsul;
- informatia privind certificarea.
6.3.10 Produse din oua în ambalaje de desfacere:
- denumirea produsului.
În denumire se indica "pasteurizat", "acidulat", "fara zahar", daca

produsul a fost supus prelucrarii respective.
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- ingrediente;
- conservanti si alti aditivi alimentari (daca se utilizeaza);
- valoarea nutritiva;
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.4 Lapte si produse lactate:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta sau volumul produsului.
Masa neta se indica pentru produsele de consistenta pulverulenta,
tare, pastoasa, cu cavitate gazoasa, precum si pentru produsele pentru
care lipsesc proceduri standardizate de masurare a densitatii.
Masa neta sau volumul produsului (la aprecierea producatorului) pentru produse la care exista proceduri standardizate de masurare a
densitatii:
- clasa de calitate (daca este stabilita);
- ingrediente;
- conservanti si alti aditivi alimentari (daca se utilizeaza);
- valoarea nutritiva, fractia masica a vitaminelor (pentru produsele
vitaminizate);
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- modul de preparare (pentru semifabricate si conservanti din lapte);
- conditiile de utilizare. Pentru produsele curativ profilactice,
gerodietetice si pentru alimentatia oamenilor cu solicitare specifica
profesionala si sportiva, daca este necesar, se indica contraindicatiile;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.4.1 Produse lactate conservate:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- clasa de calitate (daca este stabilita);
- ingrediente;
- valoarea nutritiva si energetica;
- conditiile de pastrare;
- indicatii privind prepararea;
- o scurta caracteristica a produsului;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;

În continuare se aplica inscriptia: "data fabricarii este indicata
pe capacul cutiei" sau "data fabricarii este indicata pe capacul cutiei
în primul (sau în al doilea) rînd", sau "data fabricarii este indicata
în partea de jos a clapei pachetului";
- pe capacul cutiilor sau pe fund, sau în partea de jos a clapei
pachetului se aplica data (ziua, luna, anul) fabricarii conservelor;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.4.1.1 Informatia
pe capacul si pe fundul cutiilor
(pentru
produsele fabricate în Republica Moldova)
Pe capacul si
fundul
cutiilor
metalice cu
produse
lactate
concentrate semnele conventionale trebuie sa fie indicate într-un rînd
sau doua.
Semnele de marcare într-un rînd:
a) pe fundul
borcanelor
metalice consecutiv într-un rînd
se
stanteaza cinci-opt semne:
- M - indexul industriei de lapte;
- numarul întreprinderii producatoare;
- numarul sortimentului conservelor;
- numarul schimbului.
b) pe capacul cutiilor metalice consecutiv într-un rînd se stanteaza
opt semne:
- ziua fabricarii produsului - cu doua cifre (pîna la cifra noua,
inclusiv înainte, se scrie zero);
- luna fabricarii - cu doua cifre (pîna la cifra noua, inclusiv
înainte, se scrie zero);
- anul fabricarii produsului - cu patru cifre.
Semnele de marcare în doua rînduri:
- în rîndul întîi se aplica datele prevazute la 6.4.1.1 enumerarea
a), în al doilea - la 6.4.1.1 enumerarea b).
Pe capacul metalic al borcanelor de sticla semnele de marcare se
aplica în doua rînduri:
- în rîndul întîi - datele prevazute la 6.4.1.1 enumerarea b);
- în rîndul doi - numarul schimbului.
Pe capacul sau fundul cutiilor metalice, sau celor din carton si
metal
pentru produsele lactate praf se aplica în doua
rînduri
urmatoarele semne conventionale:
în rîndul întîi:
- M (indexul industriei de lapte);
- numarul întreprinderii producatoare;
- numarul asortimentului productiei (unu - trei semne);
- numarul schimbului (cu o cifra);
în rîndul doi:
- data fabricarii - ziua, luna, anul (cîte doua semne pentru ziua si
luna, patru semne pentru anul fabricarii, separate prin puncte).
Se permite aplicarea
indexului industriei de lapte separat de
semnele conventionale de pe fundul sau de pe capacul borcanului de
sticla indicate mai sus.
Pe banda inferioara îngusta a tubului trebuie sa fie stantate:
- numarul schimbului - cu o cifra;
- ziua fabricarii - cu doua cifre (pîna la cifra noua, inclusiv
înainte, se scrie zero);
- luna fabricarii - cu doua cifre (pîna la cifra noua, inclusiv
înainte, se scrie zero);
- anul fabricarii - cu patru cifre;
- numarul asortimentului conservelor (unu - trei semne).

Pe clapa inferioara a pachetelor cu produse lactate praf se indica
numarul schimbului si data fabricarii - ziua, luna, anul (cîte doua
semne pentru ziua si luna, patru semne pentru anul fabricarii, separate
prin puncte). Numarul schimbului se indica în stînga de la data
fabricarii, la un interval.
6.5 Peste, produse fabricate din peste
Informatia aplicata pe ambalaj sau pe eticheta:
- denumirea produsului;
- apartenenta la raionul industrial;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta (cu exceptia icrelor de nisetru în cutiile cu capac
mobil);
- clasa de calitate (daca este stabilita) sau categoria (pentru
pestele fileu congelat);
- ingrediente;
- informatia privind valoarea nutritiva, continutul de vitamine;
- conditiile de pastrare (umiditatea, temperatura);
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- marimea si masa pestelui (mascat, mijlociu sau marunt);
- modul de transare
a pestelui (decapitat, fara maruntaie, în
straturi, felioare);
- modul de prelucrare (sarat, afumat, uscat, congelat);
- salinitatea (putin sarat, slab sarat, semisarat, sarat);
- informatia privind modul de preparare si/sau utilizare;
- ambalat sub vid (daca exista vid în ambalaj);
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
Apartenenta la raionul industrial, marimea si masa pestelui, modul
de transare, modul de prelucrare, salinitatea, compozitia produsului,
informatia privind modul de preparare si/sau utilizare se indica, la
necesitate, luînd în considerare specificul produsului ambalat.
6.6 Conserve si semiconserve de peste
Informatia aplicata pe ambalaj sau pe eticheta:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului.
Se permite de a nu indica denumirea producatorului daca se indica
denumirea si adresa organizatiei în sistemul careia intra producatorul;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- masa pestelui fara saramura pentru semiconservele în ambalaj mare,
realizata prin cîntarire dozata;
- clasa de calitate (daca este stabilita);
- ingrediente;
- valoarea nutritiva, valoarea energetica (continutul de vitamine se
indica pentru conservele si semiconservele de peste cu continutul de
vitamina B1 si B2 mai mult de 0,1 mg si PP mai mult de 2,0 mg pentru 100
g de produs);
- conditiile de pastrare pentru produsele ce cer anumite conditii de
pastrare (de exemplu: pentru semiconserve, pe eticheta, cu caractere
mari trebuie sa fie indicat: "A se pastra la temperatura ..., ... luni");
- modul de consumare;

- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
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6.7 Produse de morarit: faina, crupe, fulgi, faina de ovaz, tarîta:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- clasa de calitate sau numarul macinisului;
- ingrediente;
- pentru faina de grîu vitaminizata pentru coacerea pîinii de
calitate superioara si calitatea întîi se scrie cuvîntul "VITAMINIZATA"
(cu majuscule);
- valoarea nutritiva, continutul de vitamine;
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
Aceeasi informatie se scrie pe etichete, care se fixeaza de saci.
6.8 Produse de panificatie
6.8.1 Produse de panificatie ambalate:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- ingrediente;
- valoarea nutritiva;
- continutul
de vitamine, celuloza, fibre nutritive si
alti
componenti pentru produse speciale, luînd în consideratie destinatia lor;
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.8.2 Produse de panificatie neambalate
În fisa informativa prezentata în sala de comert trebuie sa fie
indicata urmatoarea informatie:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- masa neta;
- ingrediente;
- valoarea nutritiva;
- continutul
de vitamine, celuloza, fibre alimentare si alti
componenti pentru produse speciale, luînd în consideratie destinatia lor;
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;

- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a
fabricat si poate fi identificat produsul;
- informatia privind certificarea.
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6.9 Paste fainoase ambalate:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- masa neta în conditii normale de umiditate;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- ingrediente;
- coloranti, aromatizanti, aditivi alimentari si altele (daca se
utilizeaza);
- grupa produsului si clasa;
- valoarea nutritiva;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- modul de preparare;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
Pentru pastele fainoase neambalate informatia expusa mai sus trebuie
sa fie prezentata în sala de comert.
6.10 Produse de cofetarie
6.10.1 Conditii generale privind continutul informatiei:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- ingrediente;
- valoarea nutritiva, continutul de vitamine (daca produsul a fost
fabricat cu utilizarea vitaminelor);
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicatii privind prepararea;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.10.2 Conditii suplimentare privind continutul informatiei
6.10.2.1 Produse de cofetarie pentru diabetici:
- continutul (calculat) în 100g de produs: xilit, sorbita si/sau
alti îndulcitori, zahar total (recalculat în zaharoza);
- inscriptia: "Se consuma la indicatia medicului";
- norma zilnica de consum a xilitului, sorbitei si/sau a altor
îndul-citori - nu mai mult de 30 g;
- simbolul ce
caracterizeaza
apartenenta produsului la
grupa
produselor pentru diabetici.
6.10.2.2 Produse de cofetarie pentru alimentatia dietetica:
- doza în decurs de 24 ore (numarul de bucati pentru consumul
acelasi timp);
- indicatii privind modul de utilizare.

în

6.11 Zaharul:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- valoarea nutritiva;
- continutul de hidrati de carbon;
- conditiile de pastrare;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.11.1 O informatie similara se înscrie pe etichetele care sînt
fixate de saci.
6.11.2 Pe ambalajele de desfacere cu zahar rafinat si zahar rafinat
tos cu masa neta de la 5 g pîna la 20 g se prezinta urmatoarea
informatie:
- denumirea produsului;
- denumirea si marca de produs;
- masa neta, g;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul.
6.12 Fructe si legume
6.12.1 Fructe si legume proaspete ambalate:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- soiul;
- masa neta;
- clasa de calitate;
- conditiile de pastrare (daca este necesar);
- data recoltarii si/sau data ambalarii;
- indicatie la unele metode deosebite de preparare a produsului
(daca este necesar);
- indicativul documentului normativ caruia îi corespunde produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
Pentru fructele si legumele proaspete neambalate informatia de mai
sus trebuie sa fie prezentata în sala de comert.
6.12.2 Produse din fructe si legume, inclusiv conservate
6.12.2.1 Conditii generale privind continutul informatiei:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- masa sau fractia masica a produsului de baza (pentru produsele
preparate în sirop, moare, marinate, pentru produsele marinate);
- fractia masica de miez (pentru nectare si bauturi);
- ingrediente;

- valoarea nutritiva
a
produsului (cu
indicarea
vitaminelor
prezente, aditivilor în produsele cu destinatie speciala);
- prezenta îndulcitorilor în conservele pentru diabetici;
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicatii privind metodele speciale de prelucrare a materiei
prime, semifabricatului sau a produsului;
- indicatii privind prepararea si utilizarea produsului (daca sînt
stabilite în documentele normative);
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.12.2.2 Conditii suplimentare privind continutul informatiei pentru
conserve:
Conform 6.2.2.2 enumerarea f).
6.13 Concentrate alimentare:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- ingrediente;
- valoarea nutritiva, continutul de vitamine si substante minerale
(daca se utilizeaza);
- conditiile de pastrare, daca ele difera de cele obisnuite;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicatii privind utilizarea concentratelor alimentare, destinate
pentru alimentatia profilactico-curativa, dietetica si pentru copii,
inclusiv pe baza de seminte, de exemplu, "Este recomandat pentru
bolnavii de diabet zaharat";
- indicatii privind prepararea si utilizarea produsului (daca este
necesar),
informatii
necesare
pentru reclama
si
identificarea
produsului, si altele, conform 5.4;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.14 Ceai, cafea si bauturi de cafea, condimente si ingrediente,
aromatizanti, stimulenti:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- clasa de calitate (pentru produsele sortate);
- ingrediente;
- conditiile de pastrare, daca ele difera de cele obisnuite;
- data ambalarii si termenul de valabilitate;
- modul de preparare;
- ambalarea sub vid (daca exista vid în ambalaj);
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);

- informatia privind certificarea.
Pentru cafea si bauturi de cafea denumirea produselor
includa urmatorii indicativi:
- cafea prajita (boabe sau macinata);
- cafea solubila;
- bautura de cafea insolubila;
- bautura de cafea solubila.

trebuie
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6.15 Produse de uleiuri si grasimi
6.15.1 Conditii generale privind continutul informatiei:
- denumirea produsului;
- tipul produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta sau volumul;
- ingrediente;
- valoarea nutritiva, continutul de vitamine;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.15.2 Conditii suplimentare privind continutul informatiei
6.15.2.1 Uleiuri vegetale:
- clasa de calitate, marca (daca este stabilita).
6.15.2.2 Maioneza:
- conditiile de pastrare.
6.15.2.3 Margarina si produse similare:
- clasa de calitate (daca este stabilita);
- conditiile de pastrare.
6.16 Vin si produse vinicole:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- volumul;
- concentratia alcoolica, % vol.;
- concentratia în masa a zaharurilor, g/dm3 (cu exceptia vinurilor
seci, divinului, brandy); pentru vinuri spumante - denumirea conform
continutului de zahar: brut, sec, demisec, demidulce, dulce;
- data îmbutelierii sau data prezentarii (pentru vinurile spumante
obtinute prin metoda clasica) - pe eticheta sau reversul etichetei, pe
alte elemente ale ambalajului, sau nemijlocit pe ambalajul de desfacere;
- anul de recolta (pentru vinuri de marca sau vinuri de colectie);
- vîrsta medie a alcoolurilor de divin (pentru divinuri cu denumiri
speciale si divinuri de marca);
- denumirea întreprinderii care a efectuat îmbutelierea - se indica
pe eticheta sau reversul etichetei sau prin imprimare pe capacul
îmbracat pe gîtul buteliei;
- informatia
despre
continutul colorantilor,
aromatizantilor,
îndulcitorilor (daca se utilizeaza);
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost

fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.17 Produse ale industriei berii si bauturilor nealcoolice
6.17.1 Bauturi nealcoolice si siropuri:
- denumirea produsului, grupa, subgrupa si tipul;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- volumul;
- continutul de alcool (daca continutul de alcool etilic depaseste
1,0%);
- compozitia bauturii;
- valoarea nutritiva;
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
Suplimentar pot fi aplicate urmatoarele inscriptii:
- denumirea organizatiei elaboratoare;
- o scurta caracteristica a bazei bauturii;
- inscriptia: "Se consuma rece".
Se permite indicarea împreuna pe eticheta a capacitatii 0,33 si 0,5
sau 1,0; 1,5 si 2,0l, aplicînd o taietura pentru indicarea capacitatii
reale.
6.17.2 Concentrate de bauturi:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta sau volumul;
- compozitia concentratului;
- valoarea nutritiva;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- modul de utilizare;
- inscriptia: "A se pastra în locuri uscate si racoroase";
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.17.3 Baze concentrate:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- volumul;
- concentratia alcoolica, % vol.;
- compozitia bazei concentrate;
- conditiile de pastrare;
- modul de utilizare;
- inscriptia: "Coordonat cu organele Ministerului Sanatatii al
Republicii Moldova" cu indicarea actiunii profilactice;

- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
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6.17.4 Bere:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- volumul;
- continutul berii;
- continutul în extract a mustului de malt;
- marimea minimala a concentratiei alcoolice, % vol.;
- valoarea nutritiva;
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.17.5 Bauturi din malt, bauturi pe baza de produse cerealiere,
bauturi slab alcoolice:
- denumirea produsului;
- tipul de bautura (pentru bauturile slab alcoolice);
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- volumul;
- concentratia alcoolica, % vol.;
- compozitia bauturii;
- valoarea nutritiva;
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.17.6 Ape minerale naturale:
- denumirea produsului;
- tipul (carbogazoasa, necarbogazoasa);
- grupa apei, numarul sondei sau denumirea izvorului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- volumul;
- destinatia apei (de masa, curativa, curativa-de masa);
- mineralizarea, g/l;
- compozitia chimica a apei, indicatii privind aplicarea curativa
(pentru apele curative si curative-de masa);
- conditiile de pastrare;
- data îmbutelierii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;

- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.17.7 Ape mineralizate artificial:
- denumirea produsului;
- tipul (carbogazoasa, necarbogazoasa);
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- volumul;
- inscriptia: "Mineralizata artificial";
- mineralizarea, g/l;
- compozitia chimica a apei;
- conditiile de pastrare;
- data îmbutelierii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.18 Lichior si rachiu, spirt alimentar de 95%:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- volumul;
- concentratia alcoolica, % vol.;
- ingrediente;
- existenta aromatizantilor, colorantilor (daca se utilizeaza);
- concentratia în masa a zaharurilor, g/100 ml pentru produsele de
lichior, daca zaharul este prevazut de reteta;
- data îmbutelierii. Se indica pe eticheta sau reversul etichetei.
Se
permite indicarea informatiei pe capac si contraeticheta sau
nemijlocit pe ambalajul de desfacere în locurile potrivite pentru citire;
- inscriptia "Maturat" pentru lichiorurile maturate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.19 Miere:
- denumirea produsului;
- autenticitatea (de albine sau artificiala);
- tipul produsului (de provenienta botanica);
- anul colectarii;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- ingrediente;
- valoarea nutritiva;
- conditiile de pastrare;
- data ambalarii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);

- informatia privind certificarea.
6.20 Amidon si produse derivate din amidon:
- denumirea si tipul produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- clasa de calitate (daca este stabilita);
- ingrediente;
- valoarea nutritiva;
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.21. Sare pentru uz alimentar:
- denumirea produsului,
inclusiv
informatia privind modul
de
obtinere (prin fierbere, din salina, din sedimentare naturala sau
sedimentare) si tipul de aditivi;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- masa neta;
- clasa de calitate;
- conditiile de pastrare;
- data fabricarii (ambalarii);
- dimensiunea cristalelor de sare;
- aditivi ce previn tasarea (daca se utilizeaza);
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.
6.21.1 Informatia suplimentara privind sarea iodurata, fluorurata si
iodurata-fluorurata:
- forma iodului adaugat (iodat sau iodura de potasiu si/sau fluor);
- continutul de iod si/sau fluor, mg/g;
- termenul de mentinere a actiunii utile a iodului si/sau fluorului
asupra organismului uman (în decurs de.....luni);
- indicatii privind utilizarea.
6.22 Otet:
- denumirea produsului;
- denumirea si adresa producatorului, ambalatorului, exportatorului,
importatorului;
- denumirea tarii producatoare;
- marca de produs (daca este înregistrata);
- volumul;
- concentratia;
- data fabricarii si termenul de valabilitate;
- indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost
fabricat si poate fi identificat produsul;
- codul cu bare (daca este stabilit);
- informatia privind certificarea.

7. PLASAREA INFORMATIEI
7.1 Informatia se amplaseaza nemijlocit pe unitatea de ambalaj
într-un loc unde poate fi citita, pe eticheta, contraeticheta.
7.2 În cazul
dimensiunilor nu prea mari ale ambalajului
sau
etichetei, pe care este imposibil a prezenta în întregime textul
informatiei necesare, precum si pentru seturile de suvenire si cadouri,
se admite a plasa informatia care caracterizeaza produsul sau o parte
din ea pe pagina anexata, fixata sau alaturata la fiecare unitate de
ambalaj, sau pe ambalajul comun. Informatia privind produsele pentru
alimentatia copiilor se plaseaza numai pe paginile anexate care sînt
fixate pe fiecare unitate de ambalaj.
7.3 Producatorul unui tip concret de produs trebuie sa amplaseze
informatia în unul si acelasi loc pe unitatea de ambalaj.
7.4 Se admite a amplasa informatia în unul sau mai multe locuri
potrivite pentru citire.
7.5 În cazurile, cînd produsele alimentare se vînd consumatorilor
neambalate
sau
se preambaleaza la întreprinderi si
organizatii
comerciale, se admite ca informatia privind produsele alimentare conform
prevederilor prezentului standard sa fie amplasata, la aprecierea
vînzatorului, pe pagina anexata sau pe eticheta de preturi, sau sa fie
afisata în sala de comert.
8. MODUL DE PREZENTARE A INFORMATIEI
8.1 Informatia poate fi scrisa prin orice procedeu si trebuie sa fie
clara si lizibila.
Daca ambalajul colectiv în care este ambalat produsul este acoperit
cu un învelis suplimentar, atunci eticheta ambalajului interior trebuie
sa fie lizibila prin învelisul exterior sau pe acest învelis trebuie sa
fie o eticheta analogica.
8.2 Mijloacele
de aplicare a informatiei care contacteaza cu
produsul nu trebuie sa actioneze asupra calitatii produsului, dar
trebuie sa asigure rezistenta marcajului la pastrare, transport si
comercializarea produselor; de asemenea, trebuie sa fie fabricate din
materiale care sînt permise de catre Serviciul Sanitaro-Epidemiologic
pentru contactul cu produsele alimentare.
8.3 Dimensiunile si forma de prezentare a informatiei, inclusiv
marcajul, trebuie sa corespunda dimensiunilor si formei ambalajului de
desfacere.
ICS 01.120; 67.040
MODIFICAREA nr. 3 SM 196:1999
Produse alimentare.
Informatie pentru consumator. Conditii generale
Aprobata prin hotarîrea Departamentului "Moldova-Standard"
nr. 934-ST din 30.05.2001 cu aplicare din 01.09.2001
Capitolul 6 se completeaza cu subcapitolul 6.3a:
"6.3a Reguli generale privind marcarea preparatelor din carne
Marcarea se indica în mod obligatoriu pe fiecare unitate de produs
pentru:
- mezeluri;
- produsele din carne.
Marcarea se indica în mod obligatoriu pe fiecare unitate de ambalaj
de desfacere pentru:

- semifabricatele din carne;
- produsele de culinarie din carne.
Marcarea preparatelor din carne se aplica direct pe membrana, pe o
eticheta
autocolanta
(adeziva) sau fixata la capatul
batonului
(produsului). Se admite aplicarea partiala a informatiei pe membrana
artificiala, pelicula sau banderola în cazul, cînd restul informatiei se
aplica pe o eticheta suplimentara.
Preparatele din carne în membrana naturala se marcheaza individual
cu o eticheta, cu exceptia cîrnaciorilor, safaladelor, crenvurstilor
care se marcheaza prin fixarea unei etichete la unul din capatul
siragului care contine nu mai mult de 20 unitati.
Eticheta trebuie
sa
cuprinda
informatia
despre
produs
în
conformitate cu 6.2.2.1; 6.2.2.2; 6.3.4; 6.3.5 si 6.3.6.
Se interzice detasarea etichetelor de la batonul (produsul) expus în
vitrina. Etichetele se pastreaza pîna la sfîrsitul comercializarii
batonului (produsului)."
Capitolul 7.
Pe parcursul întregului text al capitolului
se
înlocuiesc cuvintele: "unitatea de ambalaj" cu cuvintele: "unitatea de
ambalaj de desfacere".

