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FIȘA DE DOCUMENTARE 

Protecția vieții, sănătății sau securității consumatorilor 
 

Protecția vieții, sănătății sau securității consumatorilor este reglementată prin  

acte normative care fac referire la: 

a) fabricarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, 

transportul, depozitarea, pregătirea pentru vânzare și vânzarea produselor; 

b) furnizarea și utilizarea produselor, precum și prestarea serviciilor. 
 
 

modificarea termenului de 

valabilitate/datei de minimă 

durabilitate sau a datei-limită de 

consum/datei durabilității minimale 

înscrise pe produs, pe eticheta, pe 

ambalaj sau, dupa caz, în 

documentele însoțitoare. 

 
comercializarea de produse sau 

prestarea de servicii care, utilizate în 

condiții normale, pot pune în pericol 

viața, sănătatea sau securitatea 

consumatorilor 

SUNT 
INTERZISE 

Comercializarea produselor în afara 
termenului de valabilitate/datei de 

producerea, importul și comercializarea 

produselor falsificate sau contrafăcute. 
minimă durabilitate pentru produsele 

nealimentare sau al datei-limită de 

consum pentru produsele 

alimentare/datei durabilității minimale 

stabilite de producator.

 
 
 
 
 
 
 

 

Falsificare - obţinerea unui produs asemănător cu altul (reproducere, imitaţie) prin: 
- îndepărtarea uneia sau mai multor componente naturale; 
- modificarea proporţiei normale de componente chimice specifice; 
- introducerea în produs a unor substanţe nespecifice şi nici normale naturii acestuia; 
- înlocuirea unor componente naturale cu altele sintetice sau artificiale, fără aviz sanitar favorabil; 
-remanierea sau recondiţionarea unui produs degradat sau viciat, în scopul mascării defectelor 
care ar fi evidenţiat proprietăţile necorespunzătoare ale produsului 
respectiv. 
Contrafacerea este acţiunea de reproducere a unui obiect original în scop fraudulos, dându-l 
drept autentic. Produsul contrafăcut are caracteristici de calitate diferite (inferioare) de cele ale 
produsului veritabil sau de cele declarate de fabricant (cel mai 
adesea necunoscut sau cu identitate falsă). 

Substituirea este operaţiunea frauduloasă de inducere în eroare a cumpărătorului prin 
prezentarea ca marfă veritabilă a unei mărfi contrafăcute; tot substituire se consideră şi 
modificarea compoziţiei produselor, prin înlocuirea parţială a uneia sau mai multor 
substanţe cu altele, de calitate şi valoare inferioară. 

Contaminarea constituie efectul acţiunilor antropice sau nonantropice, prin care mărfurile au 
ajuns în contact cu substanţe străine de compoziţia lor, deseori substanţe care le produc 
denaturări ori care sunt nocive pentru consumator. 



 

 

 


