Alimentele perisabile din hipermarketuri şi supermarketuri, în atenţia ANPC
Temperaturile ridicate care se înregistrează în întreaga ţară au ţinut în atenţia secretarului de stat
Dan Vlaicu, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, modul în care se
respectă prevederile legale privind protecţia consumatorilor referitoare la calitatea, etichetarea,
depozitarea şi modul de comercializare a alimentelor, în special a alimentelor perisabile din punct
de vedere microbiologic, în hiper şi supermarketuri, precum şi în marile lanţuri de magazine.
Astfel, în cursul lunii iulie au fost controlaţi 195 operatori economici şi au fost verificate 146 600
kg de alimente, din care peste 18 800 kg nu îndeplineau prevederile actelor normative în vigoare.
Pentru deficienţele constatate s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare a circa 1400 kg de
alimente, care erau improprii comercializării şi consumului uman, 11 600 kg de alimente au fost
oprite temporar de la comercializare, până la remedierea neconformităţilor şi au fost aplicate 104
amenzi contravenţionale, în valoare de 446 500 lei, pentru încălcarea reglementarilor privind
protecţia consumatorilor.
Alimentele controlate de inspectorii ANPC pot fi structurate astfel:
o Lapte şi produse din lapte: 43800 kg din care la 3300 kg s-au constatat abateri de la prevederile
legale;
o Produse de cofetărie şi produse de patiserie: 16500 kg din care la 1900 kg s-au constatat abateri
de la prevederile legale;
o Îngheţată: 16400 kg din care la 1500 kg s-au constatat abateri de la prevederile legale;
o Alimente congelate: 68700 kg din care la 11000 kg s-au constatat abateri de la prevederile
legale;
o Alte alimente (preparate din carne): 1200 kg din care la 1100 kg s-au constatat abateri de la
prevederile legale.
I. Calitatea produselor comercializate
1.Carne
Carne de pasăre ce prezenta arsuri de congelare, piept de pui ce prezenta un strat gros de gheaţă la
suprafaţă, rezultat din procesului de decongelare-recongelare, ficăţei, pipote şi inimi de pui, ce
prezentau ambalajul deteriorat, arsuri de congelare şi culoare modificata, pateuri cu brânză şi stafide
şi minirulouri cu căpşuni congelate, care aveau aspect modificat, conţinut deformat, cu lipituri, au
fost găsite la comercializare în judeţele Galaţi, Suceava, Satu Mare, Cluj şi Vrancea.
Alimente cu ambalaje depreciate, cu rupturi şi pungi neclipsate şi arsuri de congelare, cum ar fi
carcasa de gâscă îndopată, iepure clasa A, pulpe pui superioare de curcan, pulpe pui cu piele,
congelate, şi pui grill au fost găsite în Bucureşti, la punctele de lucru Berceni şi Traian precum şi în
judeţele Bistriţa Năsăud, Iaşi şi Sălaj.
2. Preparate din carne
Costiţă extra, kaizer, muşchi file cu modificări organoleptice, respectiv suprafaţa lipicioasă
mâzguită şi miros nespecific, pate ţărănesc Aubel, respectiv şniţel de curcan, ce prezentau colonii
de mucegai dezvoltate la suprafaţă au fost găsite la comercializare în Bucureşti, în punctele de lucru
din Postăvarul, Tineretului şi Eminescu.
3. Lapte şi produse lactate
In Bucureşti, un supermarket comercializa brânză topită Apetito al cărei ambalaj de carton era
depreciat, umed, strivit, neasigurând protecţia alimentului, iar îngheţatele Amicii şi Dinky prezentau
consistenţă moale, formă nespecifică, consecinţă a nerespectării regimului termic impus.
Caşcaval Rucăr, cu ambalaj bombat şi pete de culoare albă la suprafaţa produsului şi brânză de
burduf cu modificări organoleptice, respectiv cu mucegai la suprafaţă, miros fetid, suprafaţă
lipicioasă au fost găsite la comercializare în judeţele Satu Mare şi Dolj.
4. Ingheţată
In judeţul Gorj, îngheţata Ole, comercializată la un supermarket, prezenta aspect deformat, ambalaj
lipit de produs sau rupt iar îngheţata AMICII, de diverse arome, comercializată în Arad, avea

consistenţă moale şi ambalaje deformate.
5. Produse de cofetărie şi patiserie
In judeţul Galaţi s-au găsit la comercializare prăjituri Domino şi Grand Roll, ce prezentau urme de
grăsime impregnate pe ambalaj, datorate depozitării la temperatura necorespunzătoare.
6. Alte produse
La un supermarket din Bucureşti, punct de lucru Traian, s-au găsit la raionul de fructe, sub deviza
”Prospeţime garantată”, banane cu coaja pătata pe zone întinse, având miezul cu modificări de
consistenţă şi miros, iar in Mehedinţi, produsul „Spanac tăiat” prezenta ambalaj neetanş şi semne de
decongelare.
II. Neîncadrarea în cantitatea netă declarată: produsul pui la rotisor, pregătit şi comercializat la un
supermarket din Bucureşti - zona Drumul Taberei, expus la comercializare preambalat, prezenta
lipsă la cantitatea netă de până la 90g/bucată, faţă de cea declarată. In Bistriţa s-a găsit la
comercializare pui griller congelaţi, marca Best Form, ambalaţi în Germania, care în urma
cântăririlor prezentau lipsă din cantitatea netă declarată, cuprinsa între 27g şi 207g.
III. Comercializarea produselor în afara datei durabilităţii minimale, respectiv a datei limită de
consum, stabilită de producători
In Sibiu, blatul Vitastar comercializat era expirat de 28 zile, blatul Alexia de 10 zile şi blatul
Goldfein de 19 zile.
La supermarketul din Lujerului, Municipiul Bucureşti, s-au găsit în stoc, la secţia de preparare a
produselor de cofetărie şi patiserie, materii prime cu data durabilităţii minimale depăşită de 120 zile
la pasta kiwi, cu 90 zile la crema Brillo, cu 480 zile la cireşe decor, iar la sectorul lactate erau
expuse la comercializare unt de masă, brânza Camembert expirate de 2 zile. Un alt supermarchet
din Bucuresti, zona Brancoveanu, comercializa budincă şi smântână Tnuva precum şi salată de icre
Negro 2000, expirate de 1-2 zile.
În judeţul Suceava, îngheţata de vişine Alpin era expirată de circa 5 zile, în judeţul Mureş, chiflele
multicereale precoapte, congelate şi brânză topită TOAST erau expirate de 2 zile, cornuleţe cu
susan expirate de 1 zi, prăjituri şi fursecuri expirate de 5 zile, iar in judeţul Covasna, pralinele
Magnat, ciocolata Milka, biscuiţi Germino, biscuiţi Dominica, sana Milli şi Metios, iaurt Câmpina
şi unt Markenbutter erau toate expirate.
IV. Nerespectarea condiţiilor de depozitare impuse de producători :
19% din operatorii economici controlaţi, la nivel naţional, nu respectau condiţiile de depozitare
impuse de producători, în timp ce în Municipiul Bucureşti această abatere s-a constatat la circa 48%
din operatorii economici controlaţi. Astfel, au fost găsite produse de cofetărie expuse la temperatura
mediului ambiant de peste 25ºC, faţă de max. 22ºC temperatură impusă de producător, îngheţată şi
alimentele congelate la temperaturi de (-11ºC), (-4ºC), faţă de (-18ºC) temperatură impusă de
producători în judeţul Bihor, îngheţată Poieniţa, Kiwi Dinky şi Ole expuse în vitrine frigorifice
supraîncărcate, ce nu puteau asigura temperatura optimă de congelare, în judeţele Braşov, Galaţi şi
Harghita. In judeţul Bacău s-a găsit expus la comercializare şprot Del Mare şi foi de plăcintă
congelate Aro, parţial decongelate. In judeţul Ialomiţa s-a constatat că foietajul cu caşcaval,
cornuleţele fragede, cozonacul cu rahat, fursecurile cu cremă şi cozonacul Boromi erau expuse la
28ºC în loc de 20ºC de grade maxim, temperatură impusă de producător.
Nerespectarea condiţiilor de vecinătate a alimentelor precum şi lipsa aparaturii de control şi
înregistrare a temperaturii au fost constatate în Alba, Vrancea şi Bucureşti.
V. Nerespectarea prevederilor legale privind informarea consumatorilor
- Lipsa tuturor elementelor de caracterizare-identificare a fost constatată la produsele miniştrudele
cu mere, crochete de peşte, calamar tub, pulpe de miel congelate, import Australia, file cod, tort
Doboş MAIRA, găsite la comercializare în judeţele Teleorman, Galaţi, Arad, Timiş, Dâmboviţa.
- Produse cu data limită de consum/data durabilităţii minimale ilizibilă au fost constatate în judeţele
Bihor (produse lactate),Braşov (smântână), Caraş Severin (burtă de vită Agria), Bacău (lapte
pasteurizat Muuna 1,5% grăsime, pizza congelată Quatro Formaggi-Ristorante Dr.Oetker, Bucureşti
(iaurt natural Boni, 900g), Mehedinţi (amestec legume şi orez), Cluj (aluat foietaj Antarctica),
Mureş (piure de castane congelat la care, suprafaţa ambalajului, inclusiv data durabilităţii minimale,

era acoperită de eticheta cu traducerea informaţiilor în limba română).
- Lipsa denumirii produsului, la produsul Spighetti Biscotti, import Italia, distribuit şi comercializat
în judeţul Brăila şi la prăjitură MOUSE, comercializată în Timişoara.
- Informarea incorecta asupra denumirii produsului, astfel produsul „jeleu de coacăze şi mure”
comercializat în judeţul Ilfov era prezentat sub denumirea de „dulceaţă de mure”; caşcavalul „Rucăr
feliat” era comercializat în judeţul Braşov ca bucată întreagă, iar morcovii „tăiaţi 450gr”,
comercializaţi în judeţul Mehedinţi, erau etichetaţi ca „morcovi întregi”. Tot în judeţul Braşov,
produsele păstrăv eviscerat şi file Pangasius, provenite din Spania, care conţineau pe etichete
informaţiile „păstrăv umplut”, respectiv „Pangasius cu legume”, acestea fiind de fapt denumirile
reţetelor de preparare ale celor două sortimente, reţete ce nu erau accesibile consumatorului, fiind
acoperite de autocolante.
In judeţul Bacău, un operator economic comercializa sub denumirea de „burgeri de somon,
congelaţi”, un produs care avea în lista ingredientelor „cod 45%” şi „somon 15%”;
Ingheţata cu nuci şi caramel Antarctica, comercializată tot în Bacău, avea ilustrate pe eticheta nuci,
iar în lista ingredientelor se specifica „aromă de nuci”. La un supermarket din Bucureşti, zona
Griviţa, s-au găsit produsele „preparat DEL DELIS Delaco” şi „Brânză în ulei cu condimente”, care
erau comercializate sub denumirile „DEL FETA DELIS”, respectiv „FETA în ulei”, dar şi
„îngheţată cu lapte şi aromă de cacao”, care era comercializată sub denumirea de”îngheţată de
ciocolată”.
Laptele de consum Sissy 1,5%grasime, provenit din Germania, comercializat în Mehedinţi, avea
înscris pe partea centrală a etichetei menţiunea „lapte semidegresat şi omogenizat”, iar pe partea
laterală a etichetei era menţionat „lapte degresat”.
- Produse pe care nu era înscrisă data durabilităţii minimale, respectiv data limită de consum au fost
constatate în judeţele Bacău (caşcaval Rucăr, produs în Suceava, Akadia brânză cream, Akadia
brânză capră şi vacă, Olympus telemea de vacă maturată) şi în Bucureşti (baclava).
- Inscripţionarea incorectă a datei durabilităţii minimale/datei limită de consum: pe crochete de
peşte congelate Sabiko, provenite din Polonia şi comercializate în judeţul Bacău, pe blat de tort
Senic, comercializat în Bistriţa şi pe produsul legume şi salată mexicană HORTEX, comercializate
în judeţul Suceava, la care data durabilităţii minimale era înscrisă sub forma „vezi termenul de
valabilitate pe ambalaj”, iar pe ambalaj erau înscrise codurile SK09/2009 şi respectiv RY07/2009.
- Comercializarea produselor cu elementele de identificare netraduse în limba română s-a găsit în
judeţele Ilfov (laptele cu ciocolată Olympus), Galati (tartă Citron), Sibiu (file Tilapia, midii
decorticate şi creveţi, plăcintă cu căpşuni), Mehedinţi (cartofi congelaţi, creveţi Royal Arctic, burtă
de vită prefiartă), Giurgiu (legume congelate ARO), Neamţ (produse marine marca „Royal
Greenland” provenite din Danemarca, respectiv midii) Covasna (pâine prăjită, provenită din Italia).
- Utilizarea de afirmaţii abuzive: produsul macrou preambalat, comercializat în judeţul Neamţ avea
înscrisă afirmaţia „peşte oceanic 100% ECOLOGIC”, deşi ambalajul/eticheta produsului nu
conţinea numele sau codul organismului de certificare a produselor ecologice, elemente obligatorii
de înscris în cazul produselor declarate ecologice.
- Neînscrierea denumirii specifice/codului CE a aditivilor utilizaţi, la mici formaţi, comercializaţi în
judeţul Ilfov, la care s-a folosit antioxidant, carne preparata Profi, la care s-a adăugat colorant,
comercializată în judeţul Mehedinţi, fursecuri Lady, cu colorant, comercializate în judeţul Bacău şi
chec cu cacao, cu îndulcitori, comercializat în judeţul Mehedinţi.
- Lipsa înscrierii denumirii categoriei aditivilor utilizaţi, la produsele: piept de pui pane medalion
Sadia congelat, import Brazilia, comercializat în judeţul Bacău, batoane de surimi, import Lituania,
comercializate in judeţul Prahova, figurine din burger de peşte Dinos şi batoane de peşte (E621),
comercializate în judeţul Ilfov, şniţel piept de pui (E621, E412), turtiţe de caşcaval (acid citric,
lactoză), comercializate în judeţul Mehedinţi.
- Lipsa menţiunii „conţine o sursă de fenilalanină”, deşi în lista ingredientelor este menţionat
„aspartamul”, s-a constatat la produsul desert de brânză proaspătă cu fructe şi musli Exquisa
Frucht&Quark, provenit din Germania, comercializat în judeţul Bacău.
- Ingredientele din denumirea sub care se vindea produsul nu erau însoţite de cantitatea procentuală

a acestora la produsele: salam de biscuiţi cu nucă şi rahat, comercializate în judeţul Sibiu, pateuri cu
caşcaval şi nuca, pateuri cu cascaval si mere, miniplăcintele, croissant, marca Belle, comercializate
in judetul Galati, îngheţată cu nuci şi caramel Antarctica, comercializată în judeţul Bacău, legume
asortate cu brocoli Hortex, provenite din Polonia, comercializate în judeţul Mehedinţi, cornuleţe cu
nuca BONTE şi muslitos cu cleşti de crabi, comercializate în judeţul Brăila, îngheţată de vanilie şi
cacao cu arahide granulate, cireşe confiate şi toping de cacao, comercializata în judeţul Timiş.
- Neînscrierea cantităţii nete, respectiv a cantităţii nete pe unitatea de măsură, la produsul fursecuri
MARA, comercializat în judeţul Cluj.
- Lipsa indicare condiţii de depozitare, la produsul ficat de porc congelat, comercializat în judeţul
Sibiu şi la carnea tocată amestec porc-vită, comercializată în judeţul Sălaj.
- Lipsa înscrierii menţiunii „a nu se recongela după decongelare”, s-a constatat la pipote de pui
Perdigao, import Brazilia şi file cod fără piele, import China, comercializate în judeţul Mehedinţi,
precum şi la îngheţata Romanza, comercializată în judeţul Dâmboviţa.
- Lipsă denumire şi adresa importator la: produsul „creveţi decorticaţi Siblou”, provenit din
Emiratele Arabe Unite, comercializat în judeţul Neamţ.
- Abateri privind afişarea preţurilor s-au constatat la produse comercializate în judeţele Alba
(îngheţată) şi Mureş (prăjiturile aveau preţurile afişate într-o forma ilizibilă). Lipsa afişării
preţurilor de vânzare s-a constatat în judeţele Bacău, Mehedinţi, Suceava, Mureş şi în Bucureşti. In
judeţul Braşov, preparatele din carne expuse la comercializare prezentau neconcordanţă între
preţul/kg menţionat pe produs, cel afişat la raft şi preţul aplicat la casa de marcat.

