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IMPORTANT! 
Am lansat o aplicație care vine în sprijinul oricărui operator economic care își 
desfășoară activitatea în domeniul panificației, patiseriei și cofetăriei. 
Acum, prin câțiva pași simpli și completarea unor date, puteți calcula extrem de 
repede valoarea nutrițională, care trebuie să apară pe etichetele și ambalajele 
produselor alimentare ambalate, așa cum ne obligă normele europene. 
Pentru că știm cât de dificilă este o asemenea operațiune, câtă acuratețe necesită, 
precum și faptul că poate fi de multe ori o povară, am decis să venim în sprijinul 
dumneavoastră. 
Pe noi ne ajută tehnologia, iar noi îi ajutăm pe cei care depun sufletul și toată 
experiența pentru a oferi produse bune și de calitate consumatorilor.   Parlamentul European obligă producătorii să informeze consumatorii cu privire la valoarea nutrițională a alimentelor. 
REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 
octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
reprezintă actul normativ care stabilește informațiile care trebuie să apară pe 
etichetele/ ambalajele produselor alimentare. 
 
În conformitate cu articolul 9 lit (l), din Regulamentul sus-menționat, începând cu data 
de 13 decembrie 2016, în mod obligatoriu declarația nutrițională trebuie să apară pe 
etichetele/ ambalajele produselor alimentare ambalate. 
 
Conform articolului 31, punctul 4, literele (a), (b), (c), valorile nutriționale declarate sunt 
valori medii care pot fi obținute fie pe bază de calcule, fie pe baza rezultatelor de 
laborator, alegerea aparținând producătorului.        Ce trebuie să faceți? 
Așa precum știți, declarația nutrițională este bazată pe valori medii. Prin urmare, 
introduceți în program:     

Pe platforma noastră puteți calcula valorile nutriționale. 
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În cazul produselor tratate termic, procentul de pierderi la coacere și răcire se calculează după 
următoarea formulă: 
 
Cantitate compoziție inițială (înainte de coacere) – cantitate compoziție finală (după coacere) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     X 100 

Cantitate compoziție inițială (înainte de coacere)  
 
Pentru mai multe informații cu privire la utilizarea acestei platforme IT, vă rugăm să accesați 
secțiunea „Manual de utilizare în pași simpli“. 
 Ce informații include declarația nutrițională generată de aplicația IT? 
Declarația nutrițională generată de aplicația IT include elementele care în mod obligatoriu 
trebuie să fie menționate pe eticheta/ambalajul produselor alimentare, conform 
Regulamentului European. În plus, platforma generează și un element care poate fi menționat în 
mod opțional, anume conținutul de fibre, conform art. 30, pct. 2, lit. (e) din Regulament: 

Valoarea energetică (kj/100g, kcal/ 100g) 
Grăsimi (g/100g) Din care acizi grași saturați (g/100g) 
Glucide (g/100g) Din care zaharuri (g/100g)      
Fibre (g/100g) 
Proteine (g/100g) 
Sare (g/100g) 

 
Atenţie! Culoarea roșie include nutrienții obligatorii de inclus în declarația nutrițională, în timp ce 
culoarea verde include nutrienții opționali. 
 

 
rețeta de fabricație, valorile nutriționale aferente ingredientelor introduse și procentul de pierderi la coacere și răcire (în cazul produselor tratate termic) pentru un anumit produs alimentar, iar aplicația va genera în mod automat declarația nutrițională bazată pe calcule.  
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Declarația nutrițională poate conține și alte elemente opționale  
În cazul în care doriți, mai puteți completa conținutul declarației nutriționale cu următoarele 
elemente opționale (conform art. 30, pct. 2 din Regulament): 

Valoare energetică kJ/kcal 
Grăsimi g 
din care: 
- acizi grași saturați g 
- acizi grași mononesaturați g 
- acizi grași polinesaturați g 
Glucide g 
din care: 
- zaharuri g 
- polioli g 
- amidon g 
Fibre g 
Proteine g 
Sare g 
Vitamine și minerale Unitățile 

menționate în 
Regulament, 
anexa XIII, partea 
A, punctul 1. 

 
Atenţie! Culoarea roșie include nutrienții obligatorii de inclus în declarația nutrițională, în timp ce 
culoarea verde include nutrienții opționali. 
 
ATENȚIE! În cazul în care se introduc elemente opționale în declarația nutrițională (față de 
informațiile generate de platforma IT), trebuie să respectați toate prevederile referitoare la 
informațiile nutriționale, menționate în legislația în vigoare.  
Mai multe informații găsiți în „Ghidul privind informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare“, asimilat și de către Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor. Acest ghid poate fi accesat de pe platforma IT, secțiunea „Acte Normative/ 
Documente de Orientare“. 
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Forma de prezentare a declarației nutriționale pe etichetă/ambalaj 
Conform art. 34 din Regulamentul UE nr. 1169/2011, declarația nutrițională poate fi menționată 
pe etichetă/ ambalaj, sub 2 forme: 
 

 Tabel 
 Liniar 

 
 
 
 
 
 
 Unde se plasează declarația nutrițională pe etichetă/ ambalaj? 
Oriunde, cu mențiunea să fie lizibilă și accesibilă consumatorului, cu toate informațiile în același 
câmp vizual. 
 Cine este responsabil de informațiile prezente în declarația nutrițională?  
„ (1) Operatorul din sectorul alimentar căruia îi revine răspunderea pentru informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare este operatorul sub a cărui denumire sau 
denumire comercială se comercializează produsul alimentar sau, dacă operatorul respectiv nu 
are sediul în Uniune, importatorul pe piața Uniunii Europene. 
 
(2) Operatorul din sectorul alimentar căruia îi revine răspunderea pentru informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare asigură existența și acuratețea informațiilor 
referitoare la produsele alimentare, în conformitate cu legislația aplicabilă privind informațiile 
referitoare la produsele alimentare și cu cerințele dispozițiilor de drept intern relevante.“ 
(Regulamentul UE nr. 1169/2011, art. 8) 
 Confidențialitatea datelor 
Puteți utiliza această platformă  fără nicio restricție, în mod anonim, fără să fie necesare crearea 
unui cont sau obligația identificării. Calculul valorilor nutriționale se face atât pentru rețetele 
simple, cât și pentru cele complexe care conțin mai multe semifabricate. 
 
Am pus la dispoziția dumneavoastră două manuale de utilizare pentru rețetele simple și cele 
complexe. 
 Generarea valorilor nutriționale se face într-un document PDF, care conține și datele introduse de dumneavoastră. Mai multi, la final, puteți șterge toate datele introduse în procesul de 
generare al valorilor nutriționale medii pe 100g de produs. În plus, in cazul în care uitaţi 

Forma indicată este cea de tabel. Dacă spațiul nu permite, declarația nutrițională poate apărea  sub formă liniară. 
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ştergerea datelor introduse, la finalul fiecărei zile (00:01) aplicaţia sterge in mod automat 
toate datele introduse de utilizatori. 
 
SUCCES! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

 
FEDIMA nu are niciun drept special sau privilegiu în utilizarea aplicației sau în accesul datelor introduse de dumneavoastră. Un contor cu acces public va număra vizitele în aplicație într-un mod simplu fără stocarea niciunei alte date legate de identitatea utilizatorilor aplicației. 
 


