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#CIN 

    NOTE: 

    1. Prin art. III din Hotărârea Guvernului nr. 393/2011 (#M8), începând cu data de 1 mai 

2011, au fost abrogate articolele 10, 10^1, 10^2, 11 - 16, 16^1, 17 - 21, precum şi anexele nr. 

2, 3, 4, 4^1, 5, 6, 6^1, 7, 8 şi 9 la Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact 

cu alimentele. 

    Menţionăm că art. III din Hotărârea Guvernului nr. 393/2011 (#M8) prevede, de asemenea, 

că după data de 1 mai 2011 se aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 10/2011 al 

Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare. 

 

    2. În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei 

noi. 

 

#B 

    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării 

alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002, 



 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

    ART. 1 

    Se aprobă Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

#M8 

    ART. 1^1 

    Autoritatea naţională competentă în sensul art. 16 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 

10/2011 din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în 

continuare Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, este Ministerul Sănătăţii. 

#B 

    ART. 2 

    Nerespectarea normelor prevăzute la art. 1 atrage răspunderea contravenţională, civilă sau 

penală, după caz, potrivit legii. 

    ART. 3 

    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: 

#M8 

    a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. (b) şi art. 15 din Regulamentul Comisiei nr. 

10/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei; 

    b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 8 şi 9 şi ale anexei I la Regulamentul 

Comisiei nr. 10/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 23, art. 26 

alin. (2) - (4), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 35 alin. (3) din anexă, cu amendă de la 500 

lei la 3.000 lei; 

#B 

    c) nerespectarea prevederilor art. 37 din anexă, cu amendă de la 600 lei la 3.000 lei şi 

interzicerea comercializării acestora. 

    (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 

98/1994*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legate de igienă şi 

sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 

minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această 

posibilitate în procesul-verbal. 

#CIN 

    *) Legea nr. 98/1994, republicată, a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 

857/2011. 

 

#M7 

    ART. 4 

    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul de 

specialitate cu atribuţii de control în domeniul sănătăţii publice, la nivel naţional sau judeţean. 



#B 

    ART. 5 

    Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 3 ani de la data publicării ei în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

#M8 

    ART. 6 

    Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 78/142/CEE din 30 ianuarie 1978 de 

apropiere a legislaţiilor statelor membre privind materialele şi obiectele care conţin 

monomerul clorură de vinil şi care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în 

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 44 din 15 februarie 1978, Directiva Comisiei 

80/766/CEE din 8 iulie 1980 de stabilire a metodei comunitare pentru controlul oficial al 

conţinutului de monomer clorură de vinil în materialele şi obiectele care vin în contact cu 

produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 213 din 

16 august 1980, Directiva Comisiei 81/432/CEE din 29 aprilie 1981 de stabilire a metodei 

comunitare de analiză pentru controlul oficial al clorurii de vinil eliberate de materiale şi 

obiecte în alimente, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 167 din 24 

iunie 1981, Directiva Consiliului 82/711/CEE din 18 octombrie 1982 de stabilire a normelor 

de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi ai obiectelor din material 

plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene nr. L 297 din 23 octombrie 1982, astfel cum a fost amendată prin 

Directiva 93/8/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 de modificare a Directivei 82/711/CEE a 

Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor 

materialelor şi ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 90 din 14 aprilie 1993, şi de 

Directiva 97/48/CE a Comisiei din 29 iulie 1997 de modificare pentru a doua oară a Directivei 

82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării 

constituenţilor materialelor şi a obiectelor din plastic destinate să intre în contact cu produsele 

alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 222 din 12 august 

1997, Directiva Consiliului 84/500/CEE din 15 octombrie 1984 de apropiere a legislaţiilor 

statelor membre privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu produsele alimentare, 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 277 din 20 octombrie 1984, 

astfel cum a fost amendată de Directiva Comisiei 2005/31/CE din 29 aprilie 2005 de 

modificare a Directivei 84/500/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte declaraţia de 

conformitate şi criteriile de performanţă pentru metoda de analiză a obiectelor din ceramică 

destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L 110 din 30 aprilie 2005, Directiva Consiliului 85/572/CEE din 19 decembrie 

1985 de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor 

materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 372 din 31 decembrie 1985, 

astfel cum a fost amendată prin Directiva Comisiei 2007/19/CE din 30 martie 2007 de 

modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic 

destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi a Directivei Consiliului 85/572/CEE a 

Consiliului de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor 

materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 91 din 31 martie 2007, Directiva 



Comisiei 93/11/CEE din 15 martie 1993 privind eliberarea N-nitrozaminelor şi a substanţelor 

N-nitrozabile din tetinele şi suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc, publicată în Jurnalul 

Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 93 din 17 aprilie 1993, precum şi Directiva Comisiei 

2011/8/UE din 28 ianuarie 2011 de modificare a Directivei 2002/72/CE în ceea ce priveşte 

restricţia de utilizare a bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari, publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 26 din 29 ianuarie 2011, şi creează cadrul 

juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să 

vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivei 80/590/CEE şi 

89/109/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 338 din 13 noiembrie 

2004, a Regulamentului (CE) nr. 1.895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind 

limitarea utilizării anumitor derivaţi epoxidici în materialele şi obiectele destinate să vină în 

contact cu produse alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 

19 noiembrie 2005, precum şi a Regulamentului Comisiei (UE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 

2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele 

alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 12 din 15 ianuarie 2011, 

Regulamentul Comisiei (UE) nr. 321/2011 din 1 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului 

de punere în aplicare (UE) nr. 10/2011 al Comisiei în ceea ce priveşte restricţionarea utilizării 

substanţei bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari, publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene nr. L 87 din 2 aprilie 2011. 

 

#CIN 

    NOTĂ: 

    Reproducem mai jos prevederile menţiunii privind transpunerea normelor comunitare din 

Hotărârea Guvernului nr. 552/2009 (#M7). 

#M7 

    "Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 78/142/CEE de apropriere a 

legislaţiilor statelor membre privind materialele şi obiectele care conţin monomerul clorură de 

vinil şi care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene nr. L 44 din 15 februarie 1978, Directiva Comisiei 80/766/CEE de 

stabilire a metodei comunitare de analiză pentru controlul oficial al conţinutului de monomer 

clorură de vinil în materialele şi obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 213 din 16 august 1980, 

Directiva Comisiei 81/432/CEE de stabilire a metodei comunitare de analiză pentru controlul 

oficial al clorurii de vinil eliberate de materiale şi obiecte în alimente, publicată în Jurnalul 

Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 167 din 24 iunie 1981, Directiva Consiliului 

82/711/CEE de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor 

materialelor şi ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 297 din 23 octombrie 1982, 

astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/8/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 de 

modificare a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind 

verificarea migrării constituenţilor materialelor şi ai obiectelor din material plastic care vin în 

contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 

90 din 14 aprilie 1993, şi de Directiva 97/48/CE a Comisiei din 29 iulie 1997 de modificare 

pentru a doua oară a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază 



privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi a obiectelor din plastic destinate să 

intre în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 

Europene nr. L 222 din 12 august 1997, Directiva Consiliului 84/500/CEE de apropiere a 

legislaţiilor statelor membre privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu produsele 

alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 277 din 20 

octombrie 1984, astfel cum a fost modificată de Directiva Comisiei 2005/31/CE de modificare 

a Directivei 84/500/CEE în ceea ce priveşte declaraţia de conformitate şi criteriile de 

performanţă pentru metoda de analiză a obiectelor din ceramică destinate să vină în contact 

cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 110 din 30 

aprilie 2005, Directiva Consiliului 85/572/CEE de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru 

testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în 

contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 

372 din 31 decembrie 1985, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/19/CE a Comisiei 

din 30 martie 2007 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din 

material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi a Directivei 

85/572/CEE de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor 

materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 91 din 31 martie 2007, Directiva 

93/11/CEE a Comisiei privind eliberarea N-nitrozaminelor şi a substanţelor N-nitrozabile din 

tetinele şi suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene nr. L 93 din 17 aprilie 1993, Directiva 2002/72/CE a Comisiei privind 

materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele 

alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 220 din 15 august 

2002, astfel cum a fost modificată de Directiva 2004/1/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2004 de 

modificare a Directivei 2002/72/CE în ceea ce priveşte suspendarea utilizării 

azodicarbonamidei ca agent de expandare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

nr. L 7 din 13 ianuarie 2004, de Directiva 2004/19/CE a Comisiei din 1 martie 2004 de 

modificare a Directivei 2002/72/CE cu privire la materialele şi obiectele din material plastic 

destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L 71 din 10 martie 2004, de Directiva 2005/79/CE a Comisiei din 18 noiembrie 

2005 de modificare a Directivei 2002/72/CE referitoare la materialele plastice şi obiectele din 

material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005, şi de Directiva 2008/39/CE a Comisiei din 

6 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/72/CE referitoare la materialele şi obiectele din 

material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din 7 martie 2008, precum şi a Directivei 2007/42/CE a 

Comisiei din 29 iunie 2007 privind materialele şi obiectele fabricate din folie de celuloză 

regenerată care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene nr. L 172 din 30 iunie 2007, şi creează cadrul juridic necesar aplicării 

directe a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele 

alimentare şi de abrogare a directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE, publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene nr. L 338 din 13 noiembrie 2004, şi a Regulamentului (CE) nr. 

1.895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind limitarea utilizării anumitor derivaţi 



epoxidici în materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005." 

 

#B 

    ANEXĂ 

 

                                 NORME 

privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele 

 

#M4 

    CAPITOLUL I *** Abrogat 

 

#M4 

    ART. 1 *** Abrogat 

    ART. 2 *** Abrogat 

    ART. 3 *** Abrogat 

    ART. 4 *** Abrogat 

#M3 

    ART. 5 *** Abrogat 

#M4 

    ART. 6 *** Abrogat 

    ART. 7 *** Abrogat 

    ART. 8 *** Abrogat 

    ART. 9 *** Abrogat 

 

#B 

    CAPITOLUL II 

    Materialele şi obiectele din material plastic care vin în contact cu alimentele 

 

#M8 

    ART. 10 *** Abrogat 

    ART. 10^1 *** Abrogat 

    ART. 10^2 *** Abrogat 

    ART. 11 *** Abrogat 

    ART. 12 *** Abrogat 

    ART. 13 *** Abrogat 

    ART. 14 *** Abrogat 

    ART. 15 *** Abrogat 

    ART. 16 *** Abrogat 

    ART. 16^1 *** Abrogat 

    ART. 17 *** Abrogat 

    ART. 18 *** Abrogat 

    ART. 19 *** Abrogat 

    ART. 20 *** Abrogat 

    ART. 21 *** Abrogat 



#B 

    ART. 22 

    (1) Materialele şi obiectele fabricate din polimerii sau copolimerii clorurii de vinil, care în 

stare de produs finit sunt destinate a veni în contact cu alimentele sau care sunt în contact cu 

alimentele conform destinaţiei lor, nu trebuie să conţină monomerul clorură de vinil în 

concentraţii care depăşesc 1 mg/kg produs finit. 

    (2) Analizele pentru controlul oficial al nivelului monomerului clorură de vinil în materialele 

şi obiectele care vin în contact cu alimentele se efectuează conform metodei prevăzute în anexa 

nr. 10. 

    ART. 23 

    Materialele şi obiectele prevăzute la art. 22 alin. (1) nu trebuie să transfere alimentelor cu 

care sunt sau au fost puse în contact nici o cantitate de clorură de vinil determinată conform 

metodei care respectă criteriile prevăzute în anexa nr. 11. 

    ART. 24 

    Controlul oficial al clorurii de vinil eliberate de materiale şi obiecte în alimente se realizează 

în conformitate cu metoda prevăzută în anexa nr. 12. 

 

    CAPITOLUL III 

    Obiectele din ceramică care vin în contact cu alimentele 

 

    ART. 25 

    Prezentul capitol reglementează migraţia posibilă a plumbului şi cadmiului din obiectele de 

ceramică care, în stadiul de produs finit, sunt destinate a veni în contact cu alimentele sau care 

sunt în contact cu alimentele, conform destinaţiei lor. 

    ART. 26 

    (1) În sensul prezentului capitol, obiecte din ceramică reprezintă obiectele fabricate dintr-un 

amestec de substanţe anorganice cu un conţinut de argilă sau de alţi silicaţi în general ridicat, la 

care se pot adăuga cantităţi mici de substanţe organice. Acestor obiecte li se dă în primul rând 

o formă, iar forma astfel obţinută se fixează permanent prin ardere. Ele pot fi smălţuite, 

emailate şi/sau decorate. 

#M4 

    (2) La nivelul stadiilor de comercializare, inclusiv al vânzării cu amănuntul, obiectele 

ceramice care nu sunt încă utilizate în contact cu alimentele trebuie să fie însoţite de o 

declaraţie scrisă în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul nr. 1.935/2004/CE al 

Parlamentului European şi al Consiliului. Declaraţia trebuie emisă de producătorul sau 

vânzătorul stabilit în România sau pe teritoriul Uniunii Europene şi conţine informaţiile 

prevăzute în anexa nr. 14^1 la prezentele norme. 

    (3) Producătorul sau importatorul stabilit în România ori pe teritoriul Uniunii Europene, la 

cererea autorităţilor competente, potrivit legii, sau a reprezentanţilor inspecţiei sanitare de 

stat judeţene ori a municipiului Bucureşti, trebuie să pună la dispoziţie documentaţia adecvată 

pentru a demonstra că obiectele din ceramică respectă limitele de migrare a plumbului şi 

cadmiului prevăzute la art. 27 - 30. 

    (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 sunt permise comercializarea şi utilizarea 

obiectelor din ceramică numai dacă respectă prevederile alin. (2) şi (3). Începând cu data de 



20 mai 2007 sunt interzise producerea şi importul în România ale obiectelor din ceramică ce 

nu respectă prevederile capitolului III din prezentele norme. 

#B 

    ART. 27 

    Cantităţile de plumb şi cadmiu transferate de obiectele din ceramică nu vor depăşi limitele 

prevăzute la art. 30. 

    ART. 28 

    Cantităţile de plumb şi cadmiu transferate de obiectele din ceramică se determină prin 

testare, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 13, utilizându-se metoda de analiză prevăzută în 

anexa nr. 14. 

    ART. 29 

    În cazul în care obiectul din ceramică este un vas cu capac de ceramică, limita de plumb 

şi/sau cadmiu care nu trebuie depăşită este cea care se aplică exclusiv vasului. Vasul în 

exclusivitate şi suprafaţa interioară a capacului se testează separat şi în aceleaşi condiţii. Suma 

concentraţiilor extrase de plumb şi/sau cadmiu astfel obţinute se raportează, după caz, la 

suprafaţa specifică sau la volumul vasului. 

    ART. 30 

    Obiectele de ceramică îndeplinesc cerinţele prezentelor norme dacă cantităţile de plumb 

şi/sau cadmiu extrase în timpul testului efectuat în conformitate cu prevederile anexelor nr. 13 

şi 14 nu depăşesc următoarele limite: 

    a) Categoria 1 - obiectele plate care nu pot fi umplute şi obiectele care pot fi umplute, a căror 

adâncime interioară, măsurată de la punctul cel mai de jos până la planul orizontal care trece 

prin marginea superioară, nu depăşeşte 25 mm: 0,8 mg/dm^2 pentru plumb şi 0,07 mg/dm^2 

pentru cadmiu; 

    b) Categoria 2 - obiectele care pot fi umplute, cu capacităţi mai mici de 3 l: 4,0 mg/l pentru 

plumb şi 0,3 mg/l pentru cadmiu; 

    c) Categoria 3 - vase de gătit; recipiente pentru ambalare şi depozitare cu capacităţi mai mari 

de 3 l: 1,5 mg/l pentru plumb şi 0,1 mg/l pentru cadmiu. 

    ART. 31 

    În situaţia în care un obiect din ceramică nu depăşeşte limitele de mai sus cu mai mult de 

50%, se va considera totuşi că acel obiect satisface cerinţele prezentelor norme dacă cel puţin 

alte 3 obiecte cu aceeaşi formă, dimensiune, decoraţie şi smalţ fac obiectul unui test efectuat în 

condiţiile prevăzute în anexele nr. 13 şi 14, în cadrul căruia cantităţile medii de plumb şi/sau de 

cadmiu extrase din acele obiecte nu depăşesc limitele fixate la art. 30 şi nici unul dintre acele 

obiecte nu depăşeşte cu mai mult de 50% limitele respective. 

 

    CAPITOLUL IV 

    Materialele şi obiectele fabricate din film din celuloză regenerată, care vin în contact cu 

alimentele 

 

    ART. 32 

    (1) În sensul prezentului capitol, filmul din celuloză regenerată este o foaie subţire de 

material obţinut dintr-o celuloză rafinată, derivată din lemn sau bumbac nereciclabil. Pentru 

îndeplinirea cerinţelor tehnice se pot adăuga substanţe corespunzătoare atât în masă, cât şi pe 



suprafaţă. Filmul din celuloză regenerată poate fi acoperit pe o parte sau pe ambele părţi de un 

strat de protecţie. Filmul din celuloză se poate prezenta: 

    a) sub formă de produs finit în sine; sau 

    b) ca parte dintr-un produs finit care conţine şi alte materiale; şi este destinată a veni în 

contact cu alimentele sau este pusă în contact cu alimentele, conform destinaţiei sale. 

#M6 

    (2) Prevederile prezentului capitol se aplică pentru cofrajele sintetice de celuloză 

regenerată. 

#M5 

    (3) Filmele din celuloză regenerată la care se face referire la alin. (1) aparţin unuia dintre 

următoarele tipuri: 

    a) filme din celuloză regenerată neacoperite cu strat de protecţie; 

    b) filme din celuloză regenerată acoperite cu un strat de protecţie derivat din celuloză; sau 

    c) filme din celuloză regenerată acoperite cu un strat de protecţie alcătuit din materiale 

plastice. 

#M5 

    ART. 33 

    (1) Pentru fabricarea filmelor din celuloză regenerată la care se face referire la art. 32 alin. 

(1) şi alin. (3) lit. a) şi b) se utilizează numai substanţele sau grupele de substanţe prevăzute în 

anexa nr. 15, conform condiţiilor stabilite în aceasta. 

#M6 

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot utiliza şi alte substanţe decât cele 

prevăzute în anexa nr. 15 la norme, atunci când acestea sunt utilizate ca substanţe colorante 

(coloranţi sau pigmenţi) ori ca adezivi, cu condiţia să nu existe nicio urmă de migrare a 

acestora, detectabilă printr-o metodă validată, în sau pe alimente. 

#M5 

    (3) Pentru fabricarea filmelor din celuloză regenerată la care se face referire în art. 32 alin. 

(3) lit. c), înainte de acoperirea cu stratul de protecţie se utilizează numai substanţele sau 

grupele de substanţe prevăzute în prima parte a anexei nr. 15, conform condiţiilor stabilite în 

aceasta. 

    (4) Pentru fabricarea stratului de protecţie care se aplică pe filmul din celuloză regenerată 

prevăzută la alin. (3) se utilizează numai substanţele sau grupele de substanţe prevăzute în 

anexele nr. 2 - 6, conform condiţiilor prevăzute în acestea. 

    (5) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), materialele şi obiectele fabricate din filmul 

de celuloză regenerată la care se face referire în art. 32 alin. (3) lit. c) trebuie să respecte 

prevederile art. 11, 16 şi 17. 

#B 

    ART. 34 

    Suprafeţele imprimate ale filmului din celuloză regenerată nu trebuie să vină în contact cu 

alimentele. 

#M6 

    ART. 35 

    (1) La nivelul stadiilor de comercializare, altele decât cel al vânzării cu amănuntul, 

materialele şi obiectele din film de celuloză regenerată care vin în contact cu alimentele sunt 



însoţite de o declaraţie în scris, în conformitate cu art. 16 alin. (1) din Regulamentul 

Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.935/2004/CE. 

#B 

    (2) În cazul în care se indică condiţii speciale de utilizare, materialul sau obiectul fabricat 

din film din celuloză regenerată va fi etichetat corespunzător. 

#M5 

    (3) Sunt interzise producerea şi importul în România al filmelor din celuloză regenerată 

destinate să vină în contact cu alimentele, care nu respectă prevederile prezentelor norme. 

#M6 

    (4) Prevederile alin. (1) se aplică materialelor şi obiectelor fabricate din film de celuloză 

regenerată care sunt destinate a veni în contact cu alimentele. 

 

#B 

    CAPITOLUL V 

    Eliberarea de N-nitrozamine şi substanţe N-nitrozabile din tetinele şi susetele fabricate din 

elastomeri sau din cauciuc 

 

    ART. 36 

    Prezentul capitol reglementează eliberarea de N-nitrozamine şi de substanţe capabile să se 

transforme în N-nitrozamine, denumite în continuare substanţe N-nitrozabile, din tetine şi 

susete, fabricate din cauciuc sau din alţi elastomeri. 

    ART. 37 

    Tetinele şi susetele prevăzute la art. 36 nu trebuie să transfere în lichidul utilizat în timpul 

testului de eliberare cu simulant de salivă, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 16, nici un fel de 

substanţe N-nitrozamine şi N-nitrozabile detectabile printr-o metodă validată care este în 

conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 17 şi prin care se pot detecta următoarele 

cantităţi: 

    a) 0,01 mg total de N-nitrozamine eliberate/kg din părţile de tetină sau de biberon fabricate 

din cauciuc sau din alţi elastomeri; 

    b) 0,1 mg total de substanţe N-nitrozabile/kg din părţile de tetină sau de biberon fabricate 

din cauciuc sau din alţi elastomeri. 

 

#M6 

    CAPITOLUL VI *** Abrogat 

 

#M6 

    ART. 37^1 *** Abrogat 

    ART. 37^2 *** Abrogat 

    ART. 37^3 *** Abrogat 

    ART. 37^4 *** Abrogat 

    ART. 37^5 *** Abrogat 

 

#M2 

    ART. 38 

    Anexele nr. 1 - 19 fac parte integrantă din prezentele norme. 



 

#M7 

    ANEXA 1 [la norme] *** Abrogată 

 

#M8 

    ANEXA 2 [la norme] *** Abrogată 

 

    ANEXA 3 [la norme] *** Abrogată 

 

    ANEXA 4 [la norme] *** Abrogată 

 

    ANEXA 4^1 [la norme] *** Abrogată 

 

    ANEXA 5 [la norme] *** Abrogată 

 

    ANEXA 6 [la norme] *** Abrogată 

 

    ANEXA 6^1 [la norme] *** Abrogată 

 

    ANEXA 7 [la norme] *** Abrogată 

 

    ANEXA 8 [la norme] *** Abrogată 

 

    ANEXA 9 [la norme] *** Abrogată 

 

#B 

    ANEXA 10 

    la norme 

 

                             DETERMINAREA 

    nivelului monomerului clorură de vinil în materiale şi obiecte 

 

    1. Scopul şi domeniul de aplicare 

    Metoda determină nivelul monomerului clorură de vinil în materiale şi obiecte. 

 

    2. Principiul 

    Nivelul monomerului clorură de vinil (CV) în materiale şi obiecte se determină prin 

cromatografie în fază gazoasă, utilizându-se metoda "headspace" după ce proba a fost dizolvată 

sau trecută în suspensie în N,N-dimetilacetamidă. 

 

    3. Reactivii 

    3.1. Clorură de vinil (CV), de o puritate mai mare de 99,5% (v/v). 

    3.2. N,N-dimetilacetamidă (DMA), fără impurităţi, care are acelaşi timp de retenţie ca şi CV 

sau etalonul intern (3.3), în condiţiile de testare. 



    3.3. Eter dietilic sau cis-2-butenă în DMA (3.2) ca soluţie etalon internă. În condiţiile de 

testare aceste etaloane interne nu trebuie să conţină impurităţi cu acelaşi timp de retenţie ca şi 

CV. 

 

    4. Aparatura 

    N.B.: 

    Se precizează un instrument sau un aparat numai dacă este special sau există specificaţii 

speciale pentru folosirea acestuia. Se presupune că sunt disponibile aparatele uzuale de 

laborator. 

    4.1. Cromatograf în fază gazoasă cu dispozitiv automat de prelevare a probei din 

"headspace" sau cu facilităţi de injectare manuală a probei 

    4.2. Detector de ionizare în flacără sau alte detectoare menţionate la pct. 7 

    4.3. Coloană cromatografică în fază gazoasă 

    Coloana trebuie să permită separarea picurilor de aer, de CV sau de etalon intern, dacă este 

utilizat. 

    În plus, sistemul combinat 4.2 şi 4.3 trebuie să permită ca semnalul obţinut cu ajutorul unei 

soluţii ce conţine 0,02 mg CV/litru DMA sau 0,02 CV/kg DMA să fie egal cu un zgomot de cel 

puţin 5 ori mai mare decât zgomotul de fond. 

    4.4. Eprubete sau flacoane cu probă închise etanş cu silicon sau cu membrane de cauciuc 

butilic (sintetic). În cazul în care se folosesc tehnici manuale de luare a probelor, prelevarea 

unei probe din "headspace" cu o seringă poate provoca formarea unui vid parţial în interiorul 

eprubetei sau flaconului. Astfel, pentru luarea manuală de probe în cazul în care eprubetele nu 

sunt puse sub presiune înainte de prelevarea probei, se recomandă utilizarea unor eprubete 

largi. 

    4.5. Microseringi 

    4.6. Seringi etanşe la gaz pentru prelevarea manuală de probe din "headspace" 

    4.7. Balanţă analitică cu precizie de 0,1 mg 

 

    5. Mod de lucru 

    Atenţie: CV este o substanţă periculoasă care se transformă în gaz la temperatura ambiantă, 

de aceea prepararea soluţiilor trebuie efectuată într-o hotă bine ventilată. 

    N.B.: 

    - se iau toate măsurile de precauţie necesare pentru a împiedica orice pierdere de CV sau 

DMA; 

    - când se utilizează tehnicile manuale de prelevare a probelor, trebuie folosit un etalon intern 

(3.3); 

    - când se foloseşte un etalon intern, trebuie să se utilizeze aceeaşi soluţie pe parcursul 

întregii proceduri. 

    5.1. Prepararea soluţiei etalon concentrate de CV la aproximativ 2.000 mg/kg 

    Se cântăreşte un vas din sticlă adecvat cu o precizie de 0,1 mg şi se pune în el o cantitate (50 

ml) de DMA (3.2). Se recântăreşte. Se adaugă la DMA o cantitate (0,1 g) de CV (3.1) sub 

formă lichidă sau gazoasă, injectându-se încet peste DMA. CV se poate adăuga şi prin 

barbotare în DMA, cu condiţia să se folosească un dispozitiv care previne pierderea de DMA. 

Se recântăreşte cu o precizie de 0,1 mg. Se aşteaptă două ore pentru a se ajunge la un echilibru. 

Se păstrează soluţia etalon într-un refrigerator. 



    5.2. Prepararea soluţiei etalon diluate de CV 

    Se ia o cantitate cântărită din soluţia etalon concentrată de CV (5.1) şi se diluează cu DMA 

(3.2) sau cu soluţie etalon internă (3.3), până la un volum sau o greutate cunoscută. 

Concentraţia soluţiei etalon diluate astfel obţinută se exprimă în mg/l sau, respectiv, în mg/kg. 

    5.3. Trasarea curbei de etalonare 

    N.B.: 

    - curba trebuie să cuprindă cel puţin 7 perechi de puncte; 

    - repetabilitatea răspunsurilor*4) trebuie să fie mai mică de 0,02 mg CV/l sau kg de DMA; 

    - curba trebuie să fie calculată pornindu-se de la aceste puncte prin tehnica celor mai mici 

pătrate, adică linia de regresie trebuie calculată cu ajutorul ecuaţiei următoare: 

 
                y = a1x + a0 

 

                    __       __       __ 

                 n \  xy - (\  x) * (\  xy) 

                   /__      /__      /__ 

    unde: a1 =  ----------------------------- 

                         __  2    __   2 

                      n \   x - (\   x) 

                        /__      /__ 

 

                  __       __  2      __    __ 

                (\  y) * (\   x ) - (\  x)(\  xy) 

                 /__      /__        /__   /__ 

    şi:   a0 = ---------------------------------- 

                         __ 2     __  2 

                      n \  x  - (\  x) 

                        /__      /__ 

 

    în care: 

    y - înălţimea sau suprafaţa picurilor la fiecare determinare; 

    x - concentraţia corespunzătoare pe linia de regresie; 

    n - numărul de determinări efectuate (n >/= 14). 

    - curba trebuie să fie liniară, adică devierea/devierile etalon a/ale diferenţelor dintre 

răspunsurile măsurate (yi) şi valorile corespunzătoare ale răspunsurilor calculate pe linia de 

regresie (zi), împărţită la valoarea medie (y) a tuturor răspunsurilor măsurate, nu va depăşi 

0,07: 

    Aceasta se va calcula astfel: 

 
                                    s 

                                   --- </= 0,007 

                                    _ 

                                    y 

 

                       __________________ 

                      |   n 

                      |   __          2 

                      |  \   (yi - zi) 

                      |  /__ 

                      |  i=1 

    Unde:    s =   \  | ----------------- 



                    \ |      n - 1 

                     \| 

 

                       n 

             _    1   __ 

             y = --- \   yi 

                  n  /__ 

                     i=1 

 

    în care: 

    yi - fiecare răspuns individual măsurat; 

    zi - valoarea corespunzătoare a răspunsului (yi) pe linia de regresie calculată; 

    n >/= 14. 

    Se pregătesc două serii de câte cel puţin 7 eprubete (4.4). În fiecare eprubetă se adaugă 

volume de soluţie etalon diluată de CV (5.2) şi DMA (3.2) sau soluţie etalon internă în DMA, 

astfel încât concentraţia finală de CV a soluţiilor duplicat să fie aproximativ egală cu 0; 0,050; 

0,075; 0,100; 0,125; 0,150; 0,200 etc. mg/l sau mg/kg de DMA şi toate eprubetele să conţină 

aceeaşi cantitate de DMA care se va utiliza conform pct. 5.5. Eprubetele se închid etanş şi se 

procedează conform pct. 5.6. Se alcătuieşte un grafic în care valorile de pe ordonată arată 

suprafeţele (înălţimile) picurilor de CV corespunzătoare soluţiilor duplicat sau proporţia 

acestor suprafeţe (ori înălţimi) cu suprafeţele (sau înălţimile) picurilor etalonului intern 

relevant şi valorile de pe abscisă arată concentraţiile de CV în soluţiile duplicat. 

    5.4. Validarea preparării soluţiilor etalon obţinute la pct. 5.1 şi 5.2 

    Se repetă procedura descrisă la pct. 5.1 şi 5.2 pentru a se obţine o a doua soluţie etalon 

diluată cu o concentraţie egală cu 0,1 mg CV/l sau 0,1 mg/kg de DMA sau soluţie etalon 

internă. Media celor două determinări cromatografice în fază gazoasă ale acestei soluţii nu 

trebuie să difere cu mai mult de 5% faţă de punctul corespondent de pe curba etalon. Dacă 

diferenţa este mai mare de 5%, se resping toate soluţiile obţinute la pct. 5.1, 5.2, 5.3 şi 5.4 şi se 

repetă de la început procedura. 

    5.5. Pregătirea probelor de material sau obiect 

    Se pregătesc două eprubete (4.4). Pentru fiecare eprubetă se cântăresc nu mai puţin de 200 

mg, cu o precizie de 0,1 mg, din proba obţinută dintr-un singur material sau obiect investigat 

care a fost tăiat în bucăţele mici. Se încearcă să se asigure o cantitate egală pentru fiecare 

eprubetă. Se astupă imediat eprubeta. În fiecare eprubetă se adaugă pentru fiecare gram de 

probă 10 ml sau 10 g de DMA (3.2) ori 10 ml sau 10 g de soluţie etalon internă (3.3). 

Eprubetele se închid etanş şi se procedează conform pct. 5.6. 

    5.6. Determinările cromatografice în fază gazoasă 

    5.6.1. Se agită eprubetele, evitându-se contactul dintre conţinutul lichid şi membrană (4.4), 

pentru a se obţine o soluţie sau o suspensie cât mai omogenă a probelor de material sau obiect 

(5.5). 

    5.6.2. Pentru a se asigura atingerea echilibrului toate eprubetele închise etanş (5.3, 5.4 şi 5.5) 

se pun într-o baie de apă timp de două ore, la temperatura de 60 grade C +/- 1 grad C. Dacă 

este necesar, se agită din nou. 

    5.6.3. Se prelevează o probă din "headspace" în eprubetă. Dacă se folosesc tehnici manuale 

de luare a probelor trebuie să se aibă grijă să se obţină o probă reproductibilă (vezi pct. 4.4), în 



special seringa trebuie să fie anterior încălzită până la temperatura probei. Se măsoară 

suprafaţa (sau înălţimea) picurilor aferente CV şi etalonului intern, dacă este utilizat. 

    5.6.4. De îndată ce picurile de DMA apar pe cromatogramă, se elimină din coloană (4.3) 

excesul de DMA, utilizându-se o metodă adecvată. 

------------ 

    *4) Vezi Recomandarea ISO DIS 5725: 1977. 

 

    6. Calcularea rezultatelor 

    6.1. Se determină prin interpolare pe curbă concentraţia necunoscută a fiecăreia dintre cele 

două soluţii de probă, luându-se în considerare soluţia etalon internă, dacă este utilizată. Se 

calculează cantitatea de CV în fiecare dintre cele două probe de material sau obiect analizat, 

prin aplicarea formulei următoare: 

 
         C x V 

    X = ------- 1.000, 

           M 

 

    în care: 

    X - concentraţia de CV din proba de material sau obiect, exprimată în mg/kg; 

    C - concentraţia de CV din eprubeta care conţine proba de material sau obiect (vezi pct. 5.5), 

exprimată în mg/l sau mg/kg; 

    V - volumul sau masa de DMA din eprubeta care conţine proba de material sau obiect (vezi 

pct. 5.5), exprimată în litri sau kg; 

    M - masa probei de material sau obiect, exprimată în grame. 

    6.2. Concentraţia de CV din materialul şi obiectul investigate, exprimată în mg/kg, va fi 

media dintre cele două concentraţii de CV (mg/kg) determinate la pct. 6.1, cu condiţia 

respectării criteriului de repetabilitate de la pct. 8. 

 

    7. Confirmarea concentraţiei de CV 

    În cazurile în care conţinutul de CV în materiale şi obiecte, calculat conform pct. 6.2, 

depăşeşte valoarea maximă admisibilă, rezultatele obţinute prin analiza ambelor probe (5.6 şi 

6.1) trebuie confirmată prin una dintre următoarele 3 metode: 

    a) prin utilizarea a cel puţin unei alte coloane (4.3) care să prezinte o fază staţionară cu o 

polaritate diferită. Această procedură trebuie să continue până când se obţine o cromatogramă 

pe care picurile de CV şi/sau de etalon intern nu se suprapun cu constituenţii probei de material 

sau obiect; 

    b) prin utilizarea altor detectori, de exemplu, detector de conductivitate microelectrolitic*5); 

    c) prin utilizarea spectrometriei de masă. În acest caz, dacă ionii moleculari cu mase 

apropiate (m/e) de 62 şi 64 sunt găsiţi în raport de 3:1, atunci se poate considera că este cel mai 

probabil confirmată prezenţa CV. În cazul în care există vreo îndoială trebuie verificat spectrul 

total de masă. 

------------ 

    *5) Vezi Jurnalul Ştiinţei Cromatografice, vol. 12, martie 1974, p. 152. 

 

    8. Repetabilitatea 



    Diferenţa dintre rezultatele celor două determinări (6.1) simultan efectuate sau efectuate într-

o succesiune rapidă pe aceeaşi probă, de către acelaşi analist, în aceleaşi condiţii, nu trebuie să 

depăşească 0,2 mg CV/kg de material sau obiect. 

 

    ANEXA 11 

    la norme 

 

                             CRITERIILE 

aplicabile metodei de determinare a concentraţiei de clorură de vinil în materiale şi obiecte şi 

de determinare a clorurii de vinil eliberate de materiale şi obiecte 

 

    1. Concentraţia de clorură de vinil în materiale şi obiecte şi cantitatea de clorură de vinil 

eliberată de materiale şi obiecte în alimente se determină prin cromatografie în fază gazoasă, 

utilizându-se metoda "headspace". 

    2. Pentru a se determina clorura de vinil eliberată de materiale şi obiecte în alimente, limita 

de detecţie va fi de 0,01 mg/kg. 

    3. Clorura de vinil eliberată în alimente de materiale şi obiecte se determină în principal în 

acestea. În cazul în care detectarea în anumite alimente se dovedeşte a fi imposibilă din motive 

tehnice, atunci pentru aceste cazuri speciale determinarea se poate face cu ajutorul 

simulanţilor. 

 

    ANEXA 12 

    la norme 

 

                              DETERMINAREA 

    clorurii de vinil eliberate de materiale şi obiecte în alimente 

 

    1. Scopul şi domeniul de aplicare 

    Metoda determină concentraţia clorurii de vinil în alimente. 

 

    2. Principiul 

    Concentraţia clorurii de vinil (CV) în alimente se determină prin cromatografie în fază 

gazoasă, utilizându-se metoda "headspace". 

 

    3. Reactivii 

    3.1. Clorură de vinil (CV) de o puritate mai mare de 99,5% (v/v). 

    3.2. N,N-dimetilacetamidă (DMA) fără impurităţi, care are acelaşi timp de retenţie ca şi CV 

sau etalonul intern (3.3) în condiţiile de testare. 

    3.3. Eter dietilic sau cis-2-butenă în DMA (3.2) ca soluţie etalon internă. În condiţii de 

testare aceste etaloane interne nu trebuie să conţină impurităţi cu acelaşi timp de retenţie ca şi 

CV. 

 

    4. Aparatura 

    N.B. 



    Se precizează un instrument sau un aparat numai dacă este special sau există specificaţii 

speciale pentru folosirea acestuia. Se presupune că sunt disponibile aparatele uzuale de 

laborator. 

    4.1. Cromatograf în fază gazoasă cu dispozitiv automat de prelevare a probei din 

"headspace" sau cu facilităţi de injectare manuală a probei 

    4.2. Detector de ionizare în flacără sau alte detectoare menţionate la pct. 7 

    4.3. Coloană cromatografică în fază gazoasă 

    Coloana trebuie să permită separarea picurilor de aer, de CV sau ale etalonului intern, dacă 

este utilizat. 

    În plus, sistemul combinat 4.2 şi 4.3 trebuie să permită ca semnalul obţinut cu o soluţie ce 

conţine 0,005 mg CV/l DMA sau 0,005 CV/kg DMA să fie egal cu un zgomot de cel puţin 5 

ori mai mare decât zgomotul de fond. 

    4.4. Eprubete sau flacoane cu probă, închise etanş cu silicon sau cu membrane de cauciuc 

butilic (sintetic) 

    În cazul în care se folosesc tehnici manuale de luare a probelor, prelevarea unei probe din 

"headspace" cu o seringă poate provoca formarea unui vid parţial în interiorul eprubetei sau 

flaconului. Astfel, pentru luarea manuală de probe, în cazul în care eprubetele nu sunt puse sub 

presiune înainte de prelevarea probei, se recomandă utilizarea unor eprubete largi. 

    4.5. Microseringi 

    4.6. Seringi etanşe la gaz pentru prelevarea manuală de probe din "headspace" 

    4.7. Balanţă analitică cu precizie de 0,1 mg. 

 

    5. Mod de lucru 

    Atenţie: CV este o substanţă periculoasă care se transformă în gaz la temperatura ambiantă; 

de aceea prepararea soluţiilor trebuie efectuată într-o hotă bine ventilată. 

    N.B.: 

    - se iau toate măsurile de precauţie necesare pentru a împiedica orice pierdere de CV sau 

DMA; 

    - când se utilizează tehnicile manuale de prelevare a probelor, trebuie folosit un etalon intern 

(3.3); 

    - când se foloseşte un etalon intern trebuie să se utilizeze aceeaşi soluţie în decursul întregii 

proceduri. 

    5.1. Prepararea soluţiei etalon de CV (soluţia A) 

    5.1.1. Soluţia etalon concentrată de CV la aproximativ 2.000 mg/kg 

    Se cântăreşte un vas din sticlă adecvat cu o precizie de 0,1 mg şi se pune în el o cantitate (50 

ml) de DMA (3.2). Se recântăreşte. Se adaugă la DMA o cantitate (0,1 g) de CV (3.1) sub 

formă lichidă sau gazoasă, injectându-se încet peste DMA. CV se poate adăuga şi prin 

barbotare în DMA, cu condiţia să se folosească un dispozitiv de prevenire a pierderii de DMA. 

Se recântăreşte cu o precizie de 0,1 mg. Se aşteaptă două ore pentru a se ajunge la echilibru. 

Dacă se utilizează un etalon intern, atunci acesta se adaugă astfel încât concentraţia sa în 

soluţia etalon concentrată de CV să fie aceeaşi cu cea a soluţiei etalon interne preparate la pct. 

3.3. Soluţia etalon se păstrează într-un refrigerator. 

    5.1.2. Prepararea soluţiei etalon diluate de CV 

    Se ia o cantitate cântărită din soluţia etalon concentrată de CV (5.1.1) şi se diluează cu DMA 

(3.2) sau cu soluţie etalon internă (3.3), până se obţine un volum sau o greutate cunoscută. 



Concentraţia soluţiei etalon diluate, astfel obţinută (soluţia A), se exprimă în mg/l, sau, 

respectiv, în mg/kg. 

    5.1.3. Trasarea curbei de răspuns cu soluţie A 

    N.B.: 

    - curba trebuie să cuprindă cel puţin 7 perechi de puncte; 

    - repetabilitatea răspunsurilor*6) trebuie să fie mai mică de 0,02 mg CV/l sau kg de DMA; 

    - curba trebuie să fie calculată pornindu-se de la aceste puncte prin tehnica celor mai mici 

pătrate, adică linia de regresie trebuie să fie calculată cu ajutorul ecuaţiei următoare: 

 
                y = a1x + a0 

 

                    __       __       __ 

                 n \  xy - (\  x) * (\  xy) 

                   /__      /__      /__ 

    unde: a1 =  ---------------------------- 

                       __  2    __   2 

                    n \   x - (\   x) 

                      /__      /__ 

 

                 __       __  2      __    __ 

               (\  y) * (\   x ) - (\  x)(\  xy) 

                /__      /__        /__   /__ 

    şi:   a0 = --------------------------------- 

                        __  2     __   2 

                     n \   x  - (\   x) 

                       /__       /__ 

 

    în care: 

    y - înălţimea sau suprafaţa picurilor la fiecare determinare; 

    x - concentraţia corespunzătoare pe linia de regresie; 

    n - numărul de determinări efectuate (n >/= 14). 

    Curba trebuie să fie liniară, adică devierea/devierile etalon a/ale diferenţelor dintre 

răspunsurile măsurate (yi) şi valorile corespunzătoare ale răspunsurilor calculate pe linia de 

regresie (zi), împărţită la valoarea medie 

 _ 

(y) a tuturor răspunsurilor măsurate, nu va depăşi 0,07. 

    Aceasta se va calcula astfel: 

 
                                  s 

                                 --- </= 0,007 

                                  _ 

                                  y 

 

                       __________________ 

                      |   n 

                      |   __           2 

                      |  \    (yi - zi) 

                      |  /__ 

                      |  i=1 

    Unde:    s =   \  | ----------------- 

                    \ |      n - 1 

                     \| 



 

                      n 

             _    1   __ 

             y = --- \   yi 

                  n  /__ 

                     i=1 

 

    în care: 

    yi - fiecare răspuns individual măsurat; 

    zi - valoarea corespunzătoare a răspunsului (yi) pe linia de regresie calculată; 

    n >/= 14. 

    Se prepară două serii de câte cel puţin 7 eprubete (4.4). În fiecare eprubetă se adaugă volume 

de soluţie etalon diluată de CV (5.1.2) şi DMA (3.2) sau soluţie etalon internă în DMA (3.3), 

astfel încât concentraţia finală de CV a soluţiilor duplicat să fie aproximativ egală cu 0; 0,005; 

0,010; 0,020; 0,030; 0,040; 0,050 etc. mg/l sau mg/kg de DMA şi toate eprubetele să conţină 

acelaşi volum de soluţie. Cantitatea de soluţie etalon diluată de CV (5.1.2) trebuie să fie astfel 

încât proporţia dintre volumul total (microlitri) de soluţie de CV adăugată şi cantitatea (g sau 

ml) de DMA sau soluţia etalon internă (3.3) să nu depăşească valoarea 5. Se închid etanş 

eprubetele şi se procedează conform pct. 5.4.2, 5.4.3 şi 5.4.5. Se alcătuieşte un grafic în care 

valorile de pe ordonată arată suprafeţele/înălţimile picurilor de CV corespunzătoare soluţiilor 

duplicat sau proporţia acestor suprafeţe/înălţimi cu suprafeţele/înălţimile picurilor etalonului 

intern relevant, iar valorile de pe abscisă arată concentraţiile de CV în soluţiile duplicat. 

    5.2. Validarea preparării soluţiilor etalon obţinute la pct. 5.1 

    5.2.1. Prepararea unei a doua soluţii etalon de CV (soluţie B) 

    Se repetă procedura descrisă la pct. 5.1.1 şi 5.1.2 pentru a se obţine o a doua soluţie etalon 

diluată, în acest caz, cu o concentraţie aproximativ egală cu 0,02 mg CV/l sau 0,02 mg CV/kg 

de DMA sau soluţie etalon internă. Se adaugă această soluţie la cele două eprubete (4.4). Se 

etanşează eprubetele şi se procedează conform pct. 5.4.2, 5.4.3 şi 5.4.5. 

    5.2.2. Validarea soluţiei A 

    Dacă media celor două determinări cromatografice în fază gazoasă, aferente soluţiei B 

(5.2.1), nu diferă cu mai mult de 5% faţă de punctul corespondent al curbei de răspuns obţinute 

la pct. 5.1.3, soluţia A este validată. 

    5.3. Trasarea curbei "adiţionale" 

    N.B.: 

    - curba trebuie să cuprindă cel puţin 7 perechi de puncte; 

    - curba trebuie să fie calculată pornind de la aceste puncte prin tehnica celor mai mici pătrate 

(5.1.3, al treilea alineat); 

    - curba trebuie să fie liniară, adică devierea/devierile etalon a/ale diferenţelor dintre 

răspunsurile măsurate (yi) şi valorile corespunzătoare ale răspunsurilor calculate pe linia de 

regresie (zi), împărţită la valoarea medie (-) a tuturor răspunsurilor măsurate, să nu depăşească 

0,07 (5.1.3 alin. 4). 

    5.3.1. Pregătirea probei 

    Proba din alimentul ce urmează să fie analizat trebuie să fie reprezentativă pentru alimentul 

prezentat spre analiză. De aceea, înainte de prelevarea probei, alimentul trebuie să fie 

amestecat sau tăiat în bucăţele mici şi amestecat. 

    5.3.2. Modul de lucru 



    Se pregătesc două serii de câte cel puţin 7 eprubete (4.4). În fiecare eprubetă se adaugă o 

cantitate nu mai mică de 5g din proba obţinută pentru alimentul investigat (5.3.1). Se asigură 

adăugarea unei cantităţi egale pentru fiecare eprubetă. Se închide etanş imediat eprubeta. Se 

adaugă în fiecare eprubetă pentru fiecare gram de probă 1 ml, preferabil de apă distilată sau apă 

demineralizată de o puritate cel puţin echivalentă sau, dacă este necesar, un solvent 

corespunzător. (Notă: pentru alimentele omogene nu este necesar a se adăuga apă distilată sau 

demineralizată). În fiecare eprubetă se adaugă volume de soluţie etalon diluată de CV (5.1.2), 

care conţine etalonul intern (3.3) dacă se consideră necesar, astfel încât concentraţia de CV 

adăugată în eprubete să fie egală cu 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040 şi 0,050 etc. mg/kg de 

alimente. Se asigură că volumul total de DMA sau de DMA cu conţinut de etalon intern (3.3) 

este acelaşi în fiecare eprubetă. Cantitatea de soluţie etalon diluată de CV (5.1.2) şi de surplus 

de DMA, dacă este folosită, trebuie să fie astfel încât proporţia dintre volumul total (microlitri) 

al acestor soluţii şi cantitatea (g) de aliment existent în eprubetă să fie cât mai mică posibil, dar 

să nu depăşească valoarea 5 şi să fie aceeaşi în toate eprubetele. Se închid etanş eprubetele şi se 

procedează conform pct. 5.4. 

    5.4. Determinările cromatografice în fază gazoasă 

    5.4.1. Se agită eprubetele evitându-se contactul dintre conţinutul lichid şi membrană (4.4) 

pentru a se obţine o soluţie sau o suspensie cât mai omogenă a probelor de aliment. 

    5.4.2. Pentru a se asigură atingerea echilibrului toate eprubetele închise etanş (5.2 şi 5.3) se 

pun într-o baie de apă timp de două ore la o temperatură de 60 grade C +/- 1 grad C. Dacă este 

necesar, se agită din nou. 

    5.4.3. Se prelevează o probă din "headspace" în eprubetă. Dacă se folosesc tehnici manuale 

de prelevare a probelor trebuie să se aibă grijă să se obţină o probă reproductibilă (4.4), în 

special seringa trebuie să fie anterior încălzită până la temperatura probei. Se măsoară 

suprafaţa (sau înălţimea) picurilor aferente CV şi etalonului intern, dacă este utilizat. 

    5.4.4. Se alcătuieşte un grafic în care valorile de pe ordonată arată suprafeţele/sau înălţimile 

picurilor de CV sau raportul acestor suprafeţe (sau înălţimi) cu suprafeţele/înălţimile picurilor 

etalonului intern şi valorile de pe abscisă arată cantităţile de CV adăugate (mg), aferente 

cantităţilor de probă de aliment cântărite pentru fiecare eprubetă (kg). Se determină punctele de 

intersecţie cu abscisa graficului. Valoarea astfel obţinută reprezintă concentraţia de CV în 

proba de aliment investigat. 

    5.4.5. De îndată ce picurile de DMA apar pe cromatogramă, se elimină din coloană (4.3) 

excesul de DMA, utilizându-se o metodă adecvată. 

------------ 

    *6) Vezi Recomandarea ISO DIS 5725: 1977. 

 

    6. Rezultatele 

    CV eliberată de materiale şi obiecte în alimentele investigate, exprimată în mg/kg, se va 

defini ca media celor două determinări (5.4), cu condiţia respectării criteriului de repetabilitate 

de la pct. 8. 

 

    7. Confirmarea prezenţei CV 

    În cazurile în care CV eliberată de materiale şi obiecte în alimente, calculată conform pct. 6, 

depăşeşte criteriul prevăzut în anexa nr. 10 la norme, valorile obţinute la fiecare dintre cele 

două determinări (5.4) trebuie confirmate prin una dintre următoarele 3 metode: 



    a) prin utilizarea a cel puţin unei alte coloane (4.3) care să prezinte o fază staţionară cu o 

polaritate diferită. Această procedură trebuie să continue până când se obţine o cromatogramă 

pe care picurile de CV şi/sau de etalon intern nu se suprapun cu constituenţii probei de aliment; 

    b) prin utilizarea altor detectori, de exemplu, detector de conductivitate microelectrolitic*7); 

    c) prin utilizarea spectrometriei de masă. În acest caz, dacă ionii moleculari cu mase 

apropiate (m/e) de 62 şi 64 sunt găsiţi în raport de 3:1, atunci se poate considera că este cel mai 

probabil confirmată prezenţa CV. În caz că există vreo îndoială trebuie verificat spectrul total 

de masă. 

------------ 

    *7) Vezi Jurnalul Ştiinţei Cromatografice, vol. 12, martie 1974, p. 152. 

 

    8. Repetabilitatea 

    Diferenţa dintre rezultatele celor două determinări (6.1) simultan efectuate sau efectuate într-

o succesiune rapidă pe aceeaşi probă, de către acelaşi analist, în aceleaşi condiţii, nu trebuie să 

depăşească 0,003 mg CV/kg de aliment. 

 

    ANEXA 13 

    la norme 

 

                                REGULI 

    fundamentale de determinare a migrării de plumb şi cadmiu 

 

    1. Lichid de testare ("simulant") 

    Acid acetic 4% (v/v) în soluţie apoasă proaspăt preparată. 

 

    2. Condiţii de testare 

    2.1. Testul se efectuează la o temperatură de 22 +/- 2 grade C pe o durată de 24 +/- 0,5 ore. 

    2.2. Pentru determinarea migrării de plumb se acoperă proba cu un mijloc adecvat de 

protecţie şi se expune condiţiilor de iluminare normale dintr-un laborator. 

    Pentru determinarea migrării de cadmiu sau de plumb şi cadmiu se acoperă proba pentru a se 

asigura păstrarea suprafeţei ce urmează să fie testată în întuneric total. 

 

    3. Umplerea 

    3.1. Probe care pot fi umplute 

    Se umple obiectul cu soluţie de acid acetic 4% (v/v) până la un nivel ce nu depăşeşte 1 mm 

de la punctul de deversare; distanţa se măsoară de la marginea superioară a probei. 

    Probele cu margine orizontală sau uşor înclinată sunt umplute astfel încât distanţa dintre 

suprafaţa lichidului şi punctul de deversare să nu depăşească 6 mm măsuraţi de-a lungul 

marginii înclinate. 

    3.2. Probe care nu pot fi umplute, respectiv plate 

    În primul rând se acoperă suprafaţa probei care nu vine în contact cu alimentele cu un strat 

protector adecvat, care să reziste la acţiunea unei soluţii de acid acetic 4% (v/v). Apoi proba se 

scufundă într-un recipient care conţine un volum cunoscut de soluţie de acid acetic, astfel încât 

suprafaţa care vine în contact cu alimentele să fie complet acoperită de lichidul de testare. 

 



    4. Determinarea suprafeţei specifice 

    Suprafaţa specifică a obiectelor din categoria 1, definite la art. 30 lit. a) din norme, este egală 

cu suprafaţa specifică a meniscului format de suprafaţa de lichid liberă, obţinută prin 

respectarea cerinţelor de umplere stabilite la pct. 3. 
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    ANEXA 14*) 

    la norme 

 

    *) Anexa nr. 14 este reprodusă în facsimil. 

 

      METODE DE ANALIZĂ PENTRU DETERMINAREA MIGRĂRII DE PLUMB ŞI CADMIU 

 

    1. Obiectul şi domeniul de aplicaţie 

    Metoda permite determinarea migrării specifice de plumb şi/sau cadmiu. 

    2. Principiul 

    Determinarea migrării specifice de plumb şi/sau cadmiu se realizează printr-o metodă 

instrumentală de analiză ce îndeplineşte criteriile de performanţă de la punctul 4. 

    3. Reactivii 

    Toţi reactivii trebuie să fie de calitate analitică, doar dacă nu este altfel specificat. 

    Dacă se face referire la apă, aceasta reprezintă întotdeauna apă distilată sau apă de o 

calitate echivalentă. 

    3.1. Acid acetic 4% (v/v) în soluţie apoasă 

    Se adaugă 40 ml de acid acetic glacial în apă şi se completează la 1000 ml. 

    3.2. Soluţii-stoc 

    Se prepară soluţii-stoc care conţin 1000 mg plumb/litru şi respectiv cel puţin 500 mg 

cadmiu/litru în soluţie de acid acetic 4%, în conformitate cu punctul 3.1. 

    4. Criterii de performanţă ale metodei instrumentale de analiză 

    4.1. Limita de detecţie pentru plumb şi cadmiu trebuie să fie egală sau mai mică decât 

următoarele. 

    a) 0,1 mg plumb/litru, 

    b) 0,01 mg cadmiu/litru. 

    Limita de detecţie reprezintă concentraţia de element în soluţie de acid acetic 4% (în 

conformitate cu punctul 3.1) care emite un semnal de două ori mai mare decât zgomotul de 

fond al instrumentului. 

    4.2. Limita de cuantificare pentru plumb şi cadmiu trebuie să fie egală sau mai mică decât 

următoarele: 

    a) 0,2 mg plumb/litru, 

    b) 0,02 mg cadmiu/litru. 

    4.3. Recuperarea Recuperarea plumbului şi cadmiului adăugat în soluţia de acid acetic 4%, 

în conformitate cu punctul 3.1, trebuie să fie cuprinsă între 80 - 120% din cantitatea adăugată. 

    4.4. Specificitatea Metoda instrumentală de analiză utilizată nu trebuie să prezinte matrici şi 

interferenţe spectrale. 

    5. Metoda 

    5.1. Pregătirea probei 



    Proba trebuie să fie curată şi să nu prezinte urme de grăsime sau de orice altă substanţă 

care poate afecta testul. 

    Se spală proba într-o soluţie care conţine detergent lichid de uz casnic la o temperatură de 

aproximativ 40 grade C. Se clăteşte proba în apă de la robinet şi apoi în apă distilată sau în 

apă de calitate echivalentă. Proba se scurge şi se usucă în vederea evitării petelor. După 

curăţare nu se manipulează suprafaţa care urmează să fie testată. 

    5.2. Determinarea cantităţii de plumb şi/sau cadmiu 

    Proba astfel pregătită se testează conform condiţiilor stabilite în anexa 13. 

    Înainte de prelevarea soluţiei de testare pentru determinarea plumbului şi/sau cadmiului, se 

omogenizează conţinutul probei printr-o metodă adecvată care previne orice pierdere a 

soluţiei sau orice abraziune a suprafeţei testate. 

    Se efectuează o probă blanc cu reactivul utilizat pentru fiecare serie de determinări. 

    Se efectuează, în condiţii adecvate, determinările de plumb şi/sau cadmiu. 
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    ANEXA 14^1*) 

    la norme 

 

    *) Anexa nr. 14^1 este reprodusă în facsimil. 

 

                        DECLARAŢIA DE CONFORMITATE 

 

    Declaraţia la care se face referire în art. 26 alin. (2) cuprinde următoarele: 

 

    1. Numele şi adresa producătorului obiectelor de ceramică şi a importatorului care le 

importă în România sau pe teritoriul Uniunii Europene; 

    2. Numele obiectului din ceramică; 

    3. Data declaraţiei; 

    4. Conformitatea obiectelor de ceramică cu prevederile prezentelor Norme şi cu cele ale 

Regulamentului (EC) 1935/2004. 

    Declaraţia scrisă trebuie să permită identificarea uşoară a obiectelor pentru care a fost 

emisă şi se modifică la orice modificare substanţială a procesului de fabricare, modificare 

care ar putea să aducă schimbări în valorile migrărilor de plumb şi cadmiu. 
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    ANEXA 15 

    la norme 

 

                                LISTA 

de substanţe autorizate pentru fabricarea filmului din celuloză regenerată 

 

    N.B. 

    Procentajele din prezenta anexă, prima şi a doua parte, sunt exprimate în masă/masă (m/m) 

şi sunt calculate în relaţie cu cantitatea de film din celuloză regenerată anhidră şi fără strat de 

protecţie. 



    Denumirile tehnice uzuale sunt menţionate în parantezele pătrate. 

    Substanţele utilizate vor fi de o calitate tehnică bună în ceea ce priveşte criteriile de 

puritate. 

 
                                  PRIMA PARTE 

                 Film din celuloză regenerată fără strat protector 

 

________________________________________________________________________________ 

                Denumiri               |               Restricţii 

_______________________________________|________________________________________ 

 A. Celuloză regenerată                | Nu mai puţin de 72% (m/m) 

                                       | 

 B. Aditivi                            | 

    1. Agenţi de înmuiere              | Nu mai mult de 27% (m/m) în total 

                                       |_ 

       - Eter bis(2-hidroxietilic)     | |  Numai pentru filmele care vor fi 

         [= dietilenglicol]            | |  acoperite de un strat protector şi 

       - Etandiol [= monoetilenglicol] | |  apoi folosite pentru alimente care 

                                       | |  nu sunt umede, adică nu au un 

                                       | |  conţinut de apă liberă din punct de 

                                       | |  vedere fizic la suprafaţă. 

                                       |  > Cantitatea totală de eter 

                                       | |  bis(2-hidroxietilic) şi etandiol 

                                       | |  prezentă în alimentele care au fost 

                                       | |  în contact cu filmul de acest tip nu 

                                       | |  trebuie să depăşească 30 mg/kg de 

                                       |_|  aliment. 

       - 1,3-butandiol                 | 

       - Glicerină                     | 

       - 1,2-propandiol                | 

         [= 1,2 propilenglicol]        | 

       - Oxid de polietilenă           | Greutate moleculară medie între 250 şi 

         [= polietilenglicol]          | 1.200 

       - Oxid de 1,2-polipropilenă     | Greutate moleculară medie nu mai mare 

         [= 1,2 polipropilenglicol]    | de 400 şi conţinut liber de 

                                       | 1,3-propandiol nu mai mare de 1% (m/m) 

                                       | în substanţă 

       - Sorbitol                      | 

       - Tetraetilenglicol             | 

       - Trietilenglicol               | 

       - Uree                          | 

    2. Alţi aditivi                    | Nu mai mult de 1% (m/m) în total 

                                       | 

    Prima clasă                        | Cantitatea de substanţă sau a grupei de 

                                       | substanţe de la fiecare alineat nu 

                                       | trebuie să depăşească 2 mg/dm^2 de film 

                                       | fără strat protector. 

       - Acid acetic şi sărurile sale  | 

         de NH4, Ca, Mg, K şi Na       | 

       - Acid ascorbic şi sărurile sale| 

         NH4, Ca, Mg, K şi Na          | 

       - Acid benzoic şi benzoat de    | 

         sodiu                         | 

       - Acid formic şi sărurile sale  | 

         de NH4, Ca, Mg, K şi Na       | 

       - Acizi graşi liniari, saturaţi | 



         sau nesaturaţi, cu un număr   | 

         par de carbon de la 8 la 20   | 

         inclusiv şi acizii behenic şi | 

         ricinoleic şi sărurile de NH4,| 

         Ca, Mg, K, Na, Al, Zn ale     | 

         acestora                      | 

       - Acid citric, D şi L-lactic,   | 

         maleic, L-tartaric şi sărurile| 

         lor de Na şi K                | 

       - Acid sorbic şi sărurile sale  | 

         de NH4, Ca, Mg, K şi Na       | 

       - Amidele acizilor graşi        | 

         liniari, saturaţi sau         | 

         nesaturaţi, cu un număr par de| 

         atomi de carbon de la 8 la 20 | 

         inclusiv şi amidele acizilor  | 

         behenic şi ricinoleic         | 

       - Tipuri de amidon şi făină     | 

         naturale, comestibile         | 

       - Tipuri de amidon şi făină     | 

         modificate prin tratament     | 

         chimic                        | 

       - Amiloză                       | 

       - Carbonaţi şi cloruri de calciu| 

         şi magneziu                   | 

       - Esteri ai glicerinei cu acizi | 

         graşi liniari, saturaţi sau   | 

         nesaturaţi, cu un număr par de| 

         atomi de carbon de la 8 la 20 | 

         inclusiv şi/sau cu acid       | 

         adipic, citric,               | 

         12-hidroxistearic             | 

         (oxistearin), ricinoleic      | 

       - Esteri ai polioxietilenei (8  | 

         la 14 grupări de oxietilenă)  | 

         cu acizi graşi liniari,       | 

         saturaţi sau nesaturaţi, cu un| 

         număr par de atomi de carbon  | 

         de la 8 la 20 inclusiv        | 

       - Esteri ai sorbitolului cu     | 

         acizi graşi liniari, saturaţi | 

         sau nesaturaţi, cu un număr   | 

         par de atomi de carbon de la 8| 

         la 20 inclusiv                | 

       - Mono- şi/sau diesteri ai      | 

         acidului stearic cu etandiol  | 

         şi/sau eter bis               | 

         (2-hidroxietilic) şi/sau      | 

         trietilen glicol              | 

       - Oxizii şi hidroxizii          | 

         aluminiului, calciului,       | 

         magneziului şi siliciului,    | 

         silicaţii şi silicaţii        | 

         hidrataţi de aluminiu, calciu,| 

         magneziu şi potasiu           | 

       - Oxidul de polietilenă         | Greutate moleculară medie între 1.200 

         [= polietilenglicol]          | şi 4.000 

       - Propionat de sodiu            | 



                                       | 

    Clasa a doua                       | Cantitatea totală de substanţe nu 

                                       | trebuie să depăşească 1 mg/dm^2 de film 

                                       | fără strat protector şi cantitatea de 

                                       | substanţă sau a grupei de substanţă de 

                                       | la fiecare alineat nu trebuie să 

                                       | depăşească 0,2 mg/dm^2 (sau o limită 

                                       | mai mică acolo unde este specificată) 

                                       | de film fără strat de protecţie 

       - Sulfonat de sodiu alchil      | 

         (C8 la C18) benzen            | 

       - Sulfonat de sodiu izopropil   | 

         naftalină                     | 

       - Sulfat de sodiu alchil        | 

         (C8 la C18)                   | 

       - Sulfonat de sodiu alchil      | 

         (C8 la C18)                   | 

       - Dioctilsulfosuccinat de sodiu | 

       - Distearat de monoacetat de    | Nu mai mult de 0,05 mg/dm^2 de film 

         dihidroxietil dietilen        | fără strat protector 

         triamină                      | 

       - Sulfaţi de lauril amoniu,     | 

         magneziu şi potasiu           | 

       - N,N'-distearoil diaminoetan,  | 

         N,N'-dipalmitoil diaminoetan, | 

         N,N'-dioleoil diaminoetan     | 

       - 2-heptadecil-4,4-bis          | 

         (metilen-stearat)oxazolină    | 

       - Etilsulfat de                 | Nu mai mult de 0,1 mg/dm^2 de film fără 

         polietilenă-aminostearamidă   | strat protector 

                                       | 

    Clasa a treia - agent de fixare    | Cantitatea totală de substanţe nu poate 

                                       | depăşi 1 mg/dm^2 de film fără strat 

                                       | protector 

       - Produsul de condensare al     | Conţinut de formaldehidă liberă nu mai 

         melamin-formaldehidei         | mare de 0,5 mg/dm^2 de film fără strat 

         nemodificate sau care poate să| protector 

         fie modificată cu unul sau mai| Conţinut de melamină liberă nu mai mare 

         mulţi dintre produşii         | de 0,3 mg/dm^2 de folie fără strat 

         următori: butanol,            | protector 

         dietilentriamină, etanol,     | 

         trietilentetramină,           | 

         tetraetilenpentamină,         | 

         tri-(2-hidroxietil)amină,     | 

         3,3'-diaminodipropilamină,    | 

         4,4'-diaminodibutilamină      | 

       - Produsul de condensare al     | Conţinut de formaldehidă liberă nu mai 

         melamin-formaldehidei ureice  | mare de 0,5 mg/dm^2 de film fără strat 

         modificate cu                 | protector 

         tris-(2-hidroxietil)amină     | Conţinut de melamină liberă nu mai mare 

                                       | de 0,3 mg/dm^2 de film fără strat 

                                       | protector 

       - Polialchilenamine reticulate  | În conformitate cu directivele 

         cationice:                    | Comunităţii Europene şi în absenţa lor, 

    a) poliamidă-epiclorhidrină, răşină| cu legislaţia naţională, până la 

       bazată pe                       | adoptarea directivelor comunitare 

       diaminopropilmetilamină şi      | 

       epiclorhidrină                  | 



    b) poliamidă-epiclorhidrină, răşină| 

       bazată pe epiclorhidrină, acid  | 

       adipic, caprolactamă,           | 

       dietilentriamină şi/sau         | 

       etilendiamină                   | 

    c) poliamidă-epiclorhidrină, răşină| 

       bazată pe acid adipic,          | 

       dietilentriamină şi             | 

       epiclorhidrină sau un amestec de| 

       epiclorhidrină şi amoniac       | 

    d) poliamidă-poliamină-            | 

       epiclorhidrină, răşină bazată   | 

       pe epiclorhidrină, adipat de    | 

       dimetil şi dietilentriamină     | 

    e) poliamidă-poliamină-            | 

       epiclorhidrină, răşină bazată pe| 

       epiclorhidrină, adipamidă şi    | 

       diaminopropilmetilamină         | 

       - Polietilenamine şi            | Nu mai mult de 0,75 mg/dm^2 de film 

         polietilenimine               | fără strat protector 

       Produsul de condensare          | Conţinut de formaldehidă liberă nu mai 

       uree-formaldehidă nemodificat   | mare de 0,5 mg/dm^2 de film fără strat 

       sau care poate fi modificat cu  | protector 

       unul sau mai mulţi dintre       | 

       produşii următori:              | 

       acid aminometilsulfonic, acid   | 

       sulfanilic, butanol,            | 

       diaminobutan,                   | 

       diaminodietilamină,             | 

       diaminodipropilamină,           | 

       diaminopropan, dietilentriamină,| 

       etanol, guanidină, metanol,     | 

       tetraetilenpentamină,           | 

       trietilentetramină, sulfit de   | 

       sodiu                           | 

                                       | 

    Clasa a patra                      | Cantitatea totală de substanţe nu 

                                       | trebuie să depăşească 0,01 mg/dm^2 de 

                                       | film fără strat protector. 

       - Produşi rezultaţi în urma     | 

         reacţiei aminelor uleiurilor  | 

         comestibile cu oxidul de      | 

         polietilenă                   | 

       - Sulfat de lauril              | 

         monoetanolamină               | 

_______________________________________|________________________________________ 

 

                                 PARTEA A DOUA 

                 film din celuloză regenerată cu strat protector 

 

________________________________________________________________________________ 

                Denumiri               |               Restricţii 

_______________________________________|________________________________________ 

 A. Celuloză regenerată                | Vezi prima parte. 

                                       | 

 B. Aditivi                            | Vezi prima parte. 

                                       | 

 C. Stratul protector                  | 



    1. Polimeri                        | Cantitatea totală de substanţe nu 

                                         | trebuie să depăşească 50 mg/dm^2 de 

                                       | strat protector pe partea care vine în 

                                       | contact cu alimentele. 

       - Etil, hidroxietil,            | 

         hidroxipropil şi eterii       | 

         metilici ai celulozei         | 

       - Nitroceluloză                 | Nu mai mult de 20 mg/dm^2 de strat 

 

                                       | protector pe partea care vine în 

                                       | contact cu alimentele; conţinutul de 

                                       | azot între 10,8% (m/m) şi 12,2% (m/m) 

                                       | în nitroceluloză 

                                       | 

    2. Răşini                          | Cantitatea totală de substanţe nu poate 

                                       | depăşi 12,5 mg/dm^2 de strat protector 

                                       | pe partea care vine în contact cu 

                                       | alimentele şi numai pentru producerea 

                                       | filmelor din celuloză regenerată cu 

                                       | strat protector bazat pe nitroceluloză. 

       - Cazeină                       | 

       - Colofoniu şi/sau produşii săi | 

         de polimerizare, hidrogenare  | 

         sau disproporţionare şi       | 

         esterii acestora cu alcoolul  | 

         metilic, etilic sau polivalent| 

         C2 la C6 sau amestecuri ale   | 

         acestor alcooli               | 

       - Colofoniu şi/sau produşii săi | 

         de polimerizare, hidrogenare  | 

         sau disproporţionare          | 

         condensaţi cu acizii acrilic, | 

         maleic, citric, fumaric şi/sau| 

         ftalic şi/sau 2,2 bis         | 

         (4-hidroxifenil)propan        | 

         formaldehidă şi esterificaţi  | 

         cu alcoolul metilic, etilic   | 

         sau polivalenţi C2 la C6 sau  | 

         amestecuri ale acestor alcooli| 

       - Esteri derivaţi din eter bis  | 

         (2-hidroxietilic) cu produşii | 

         de adiţie ai betapinenei      | 

         şi/sau dipentenei şi/sau      | 

         diterpenei şi anhidridei      | 

         maleice                       | 

       - Gelatină comestibilă          | 

       - Ulei de ricin şi produşii săi | 

         de dehidratare sau hidrogenare| 

         şi produşii săi de condensare | 

         cu poliglicerol, acizii       | 

         adipic, citric, maleic, ftalic| 

         şi sebacic                    | 

       - Răşină naturală [= damar]     | 

       - Poli-beta-pinenă              | 

         [= răşini terpenice]          | 

       - Răşini ureo-formaldehidice    | 

         (vezi agenţi de fixare)       | 

                                       | 



    3. Plastifianţi                    | Cantitatea totală de substanţe nu 

                                       | trebuie să depăşească 6 mg/dm^2 de 

                                       | strat protector pe partea care vine în 

                                       | contact cu alimentele. 

       - Citrat de acetil tributilic   | 

       - Citrat de acetil              | 

         tri(2-etilhexilic)            | 

       - Adipat de di-izobutil         | 

       - Adipat de di-n-butil          | 

       - Azelat de di-n-hexil          | 

       - Ftalat de diciclohexil        | Nu mai mult de 4,0 mg/dm^2 de strat de 

                                       | protecţie pe partea care vine în 

                                       | contact cu alimentele 

       - Fosfat de 2-etilhexil difenil | Cantitatea de fosfat de 2-etilhexil 

         (sinonim: esterul             | difenil fosfat nu va depăşi: 

         difenil-2-etilhexil al        | a) 2,4 mg/kg pe alimentul care vine în 

         acidului fosforic)            | contact cu acest tip de film; sau 

                                       | b) 0,4 mg/dm^2 pe stratul de protecţie 

                                       | aflat pe partea care vine în contact cu 

                                       | alimentele 

       - Monoacetat de glicerină       | 

         [= monoacetin]                | 

       - Diacetat de glicerină         | 

         [= diacetin]                  | 

       - Triacetat de glicerină        | 

         [= triacetin]                 | 

       - Sebacat de di-butil           | 

       - Tartrat de di-n-butil         | 

       - Tartrat de di-izobutil        | 

                                       | 

    4. Alţi aditivi                    | Cantitatea totală de substanţe nu poate 

                                       | depăşi 6 mg/dm^2 în filmul din celuloză 

                                       | regenerată fără strat de protecţie, 

                                       | inclusiv a stratului de protecţie pe 

                                       | partea care vine în contact cu 

                                       | alimentele 

                                       | 

    4.1. Aditivi enumeraţi în prima    | Aceleaşi restricţii ca şi în prima 

         parte                         | parte (totuşi cantităţile de mg/dm^2 se 

                                       | referă la filmul din celuloză 

                                       | regenerată fără strat protector, 

                                       | inclusiv a stratului de protecţie pe 

                                       | partea care vine în contact cu 

                                       | alimentele) 

                                       | 

    4.2. Aditivi specifici stratului de| Cantitatea de substanţă sau a grupei de 

         protecţie                     | substanţe de la fiecare alineat nu 

                                       | poate depăşi 2 mg/dm^2 (sau o limită 

                                       | mai mică acolo unde se specifică) de 

                                       | strat de protecţie pe partea care vine 

                                       | în contact cu alimentele. 

       - 1-hexadecanol şi 1-octadecanol| 

       - Esteri ai acizilor graşi      | 

         liniari, saturaţi sau         | 

         nesaturaţi, cu număr par de   | 

         atomi de carbon de la 8 la 20 | 

         inclusiv şi ai acidului       | 

         ricinoleic, cu etil, butil,   | 



         amil şi oleil - alcooli       | 

         liniari                       | 

       - Tipuri de ceară montană, care | 

         conţin acizi montanici        | 

         purificaţi (C26 la C32) şi/sau| 

         esterii acestora cu etandiol  | 

         şi/sau 1,3 butandiol şi/sau   | 

         sărurile lor de calciu şi     | 

         potasiu                       | 

       - Ceară de carnauba             | 

       - Ceară de albine               | 

       - Ceară de esparto              | 

       - Ceară Candelila               | 

       - Dimetilpolisiloxan            | Nu mai mult de 1 mg/dm^2 de strat de 

                                       | protecţie pe partea care vine în 

                                       | contact cu alimentele 

       - Ulei de soia epoxidat         | 

         (conţinut de oxiran 6 la 8%)  | 

       - Parafină rafinată şi ceară    | 

         microcristalină               | 

       - Tetrastearat de pentaeritritol| 

       - Mono- şi bis                  | 

         (octadecildietilenoxid)-      | 

         fosfaţi                       | 

       - Acizi alifatici (C8 la C20)   | Nu mai mult de 0,2 mg/dm^2 de strat de 

         esterificaţi cu mono- sau     | protecţie pe partea care vine în 

         di-(2-hidroxietil)amină       | contact cu alimentele 

       - 2- şi 3-terţ.butil-4-         | 

         hidroxianisol                 | 

         [= butilhidroxi-anisol-BHA]   | 

       - 2,6-di-terţ.butil-4-metilfenol| Nu mai mult de 0,06 mg/dm^2 de strat de 

         [= butilhidroxi-toluen-BHT]   | protecţie pe partea care vine în 

                                       | contact cu alimentele 

       - Di-n-octiltin-bis(2-etilhexil)| Nu mai mult de 0,06 mg/dm^2 de strat de 

         maleat                        | protecţie pe partea care vine în 

                                       | contact cu alimentele 

                                       | Nu mai mult de 0,06 mg/dm^2 de strat de 

                                       | protecţie pe partea care vine în 

                                       | contact cu alimentele 

                                       | 

    5. Solvenţi                        | Cantitatea totală de substanţe nu poate 

                                       | depăşi 0,6 mg/dm^2 de strat de 

                                       | protecţie pe partea care vine în 

                                       | contact cu alimentele. 

       - Acetat de butil               | 

       - Acetat de etil                | 

       - Acetat de izobutil            | 

       - Acetat de izopropil           | 

       - Acetat de propil              | 

       - Acetonă                       | 

       - 1-butanol                     | 

       - Etanol                        | 

       - 2-butanol                     | 

       - 2-propanol                    | 

       - 1-propanol                    | 

       - Ciclohexan                    | 

       - Eter de etilenglicol          | 

         monobutilic                   | 



       - Acetat de eter etilenglicol   | 

         monobutilic                   | 

       - Metil etil cetonă             | 

       - Metil izobutil cetonă         | 

       - Tetrahidrofuran               | 

       - Toluen                        | Nu mai mult de 0,06 mg/dm^2 de strat de 

                                       | protecţie pe partea care vine în 

                                       | contact cu alimentele 

_______________________________________|________________________________________ 

 

#B 

    ANEXA 16 

    la norme 

 

                          REGULI FUNDAMENTALE 

    pentru determinarea eliberării de N-nitrozamine şi substanţe N-nitrozabile 

 

    1. Lichidul de testare a eliberării (simulant de salivă) 

    Pentru a se obţine lichidul de testare a eliberării se dizolvă 4,2 g de bicarbonat de sodiu 

(NaHCO3), 0,5 g de clorură de sodiu (NaCl), 0,2 g de carbonat de potasiu (K2CO3) şi 30,0 mg 

de nitrit de sodiu (NaNO2) într-un litru de apă distilată sau apă de calitate echivalentă. Soluţia 

trebuie să aibă pH-ul 9. 

 

    2. Condiţiile de testare 

    Se scufundă probe de material obţinute dintr-un număr corespunzător de tetine sau susete în 

soluţia de testare a eliberării, pentru 24 de ore la o temperatură de 40 +/- 2 grade C. 

 

    ANEXA 17 

    la norme 

 

                                 CRITERII 

    aplicabile metodei de determinare a eliberării de N-nitrozamine şi substanţe N-nitrozabile 

 

    1. Eliberarea de N-nitrozamine se determină pentru o probă din fiecare soluţie obţinută în 

conformitate cu anexa nr. 16 la norme. N-nitrozaminele sunt extrase din probă cu diclormetan 

(DCM) liber de nitrozamine şi se determină prin cromatografie în fază gazoasă. 

    2. Eliberarea de substanţe N-nitrozabile se determină într-o altă probă din fiecare soluţie 

obţinută în conformitate cu anexa nr. 16 la norme. Substanţele nitrozabile se transformă în 

nitrozamine prin acidularea probei cu acid clorhidric. Ulterior nitrozaminele sunt extrase din 

soluţie cu DCM şi determinate prin cromatografie în fază gazoasă. 

 

#M7 

    ANEXA 18 [la norme] *** Abrogată 

 

    ANEXA 19 [la norme] *** Abrogată 

 

#B 



                              --------------- 


