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Obiective:
o

Relevarea calităţii reale a unor produse selecţionate şi a abaterilor constatate faţă de calitatea prescrisă;

o

Alcătuirea unei baze proprii de date, pe baza constatărilor şi a concluziilor prezentei cercetări şi sintetizarea
informaţiilor sub forma unor studii de caz.

Activităţi:
1) Analiza reclamaţiilor primite la Oficiile pentru Protecţia Consumatorilor (O.P.C.) şi la Asociaţia pentru
Protecţia Consumatorilor (A.P.C.), precum şi a efectelor consumării şi utilizării mărfurilor sau serviciilor
incriminate;
2) Analiza modului de soluţionare a reclamaţiilor şi a efectelor acestora asupra producătorilor/ comercianţilor
de mărfuri;
3) Selecţionarea unor produse ce vor fi supuse analizei şi a caracteristicilor care urmează a fi determinate;
4) Expertizarea calităţii reale a produselor selecţionate.
În condiţiile mondializării şi globalizării pieţelor, un accent deosebit începe să se pună pe aspectul managerial al
calităţii, pe identificarea surselor noncalităţii produselor şi serviciilor şi pe eliminarea sistematică a abaterilor de la
calitate.
Ca urmare, în perspectiva integrării României în U.E., succesul agenţilor economici va depinde de permanenta lor
adaptare la restricţiile, riscurile şi oportunităţile pe care le generează contextul socio-economic mondial, într-un sistem
concurenţial, calitatea produselor constituind un argument puternic asigurării competitivităţii mărfurilor. În acest context,
calitatea produselor trebuie definită şi evaluată într-o concepţie unică, faţă de care practica economică este tot mai
sensibilă şi receptivă.
La ora actuală, specialiştii în domeniul reclamelor, politicienii, mijloacele de comunicare în masă, producătorii
etc. fac o adevărată risipă în folosirea termenului “calitate”, întâlnindu-se din ce în ce mai des ideea "calitatea este o
meserie în sine".
Calitatea defineşte abilitatea de a produce, de a intra în competiţie pe pieţele lumii, de a fi mândri de munca
depusă şi de sistemele de management utilizate. Ea îi legitimează pe furnizorii de produse şi servicii şi este chiar
modalitatea lor de a exista ca fiinţe economice.
Atât calitatea, cât şi satisfacţia clienţilor sunt sunt subiecte de maximă importanţă, care câştigă o atenţie sporită pe
plan mondial, capacitatea unei organizaţii de a rămâne pe piaţă depinzând în totalitate de abilitatea ei de a câştiga şi de aşi menţine clienţii.
Aceasta este teoria în domeniul calităţii care este sublimă, dar cu toate acestea, în mod paradoxal, în paralel cu
evoluţia conceptului şi practicii în domeniul calităţii, în ultimele decenii, problemele consumatorilor s-au aflat în
permanenţă în centrul atenţiei teoriei şi practicii economice şi juridice din întreaga lume. Asemenea probleme, tot mai
complexe prin conţinut şi mai ales prin soluţiile reclamate, fac ca teoria protecţiei drepturilor consumatorilor să fie tot mai
studiată la nivelul diverselor comunităţi internaţionale şi mondiale, guvernamentale sau neguvernamentale şi să fie
coroborată cu stabilirea măsurilor necesare pentru crearea unui cadru legislativ şi instituţional adecvat în vederea
asigurarea unei protecţii reale a consumatorilor.
Paradoxul apare din însăşi dezvoltarea mişcării consumatorilor care nu şi-ar avea obiect în situaţia în care toţi
producătorii şi comercianţii ar acţiona conform teoriei economice a calităţii. Pe plan internaţional, protecţia
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consumatorilor este de mult timp un concept şi o practică bine încetăţenită, prin aplicarea căruia consumatorii sunt în mod
real protejaţi. Cazurile privind despăgubiri acordate consumatorilor, uneori în sume impresionante, pentru deprecierile
calitative sau pentru lipsurile cantitative ale produselor achiziţionate sunt de notorietate.
Adevărul este că la începutul acestui secol XXI consumatorii se confruntă cu probleme din ce în ce mai complexe
ale produselor achiziţionate provocate de către însăşi firmele producătoare, de mediul în care acestea îşi desfăşoară
activitatea şi în care trăim, dar şi de către falsificatorii de mărfuri care urmăresc obţinerea unor câştiguri ilicite cât mai
mari şi în cel mai scurt timp.
În pofida tuturor aparenţelor, chiar dacă dă mari bătăi de cap unor producători, comercianţi sau prestatori de
servicii, mişcarea consumatorilor trebuie privită, în realitate, ca fiind benefică nu numai consumatorilor, ci chiar şi
producătorilor, multe dintre problemele interne ale acestora datorându-se necunoaşterii reale a clienţilor lor.
În ţările cu economie de piaţă tradiţională, multe dintre companii au realizat că, pentru a se menţine pe piaţă, nu
pot acţiona numai asupra preţului ca element de diferenţiere a propriilor lor produse şi servicii de cele ale concurenţilor, şi
ca urmare au început să-şi concentreze atenţia în direcţia realizării unei satisfacţii maxime a propriilor lor clienţi.
Organizaţiile care-şi focalizează atenţia asupra satisfacţiei clienţilor oferindu-le servicii din ce în ce mai
diversificate pot pretinde şi un preţ mai ridicat pentru produsele/serviciile lor, cu efecte directe asupra creşterii cotei lor de
piaţă, într-un ritm de două ori mai rapid decât media celorlalte organizaţii.
În România numărul organizaţiilor care oferă produse şi/sau servicii similare, la preţuri similare, a cunoscut o
creştere exponenţială în perioada după 1989, însă din păcate, pe piaţa românească nu se urmăreşte şi nici măcar nu se
încearcă stabilirea unor relaţii trainice între producător/comerciant, pe de o parte, şi client, pe de cealaltă parte, bazate pe
încrederea consumatorilor în produsele achiziţionate şi pe respectul acordat acestora de către furnizori.
La ora actuală, se întâlnesc mai mulţi factori care-şi dispută întâietatea în influenţa lor negativă asupra calităţii
mărfurilor: goana după profit şi de cele mai multe ori, inconştienţa producătorilor şi comercianţilor materalizate în
modificarea reţetelor de fabricaţie şi nerespecarea tehnologiilor, existenţa diferitelor surse de contaminare şi contrafacerea
de mărfuri de slabă calitate etc.
În prezent, pe piaţa românească, producătorii şi comercianţii de mărfuri se bucură de o prea mare libertate de
acţiune în domeniul lor de activitate. Aici este de semnalat mai ales cazul producătorilor de mărfuri alimentare care au o
totală libertate în alegerea şi aplicarea unor reţete proprii de fabricare a produselor lor. Însă, nu întotdeauna acestea
conduc la apariţia unor produse calitativ superioare celor deja existente pe piaţă.
De exmplu, în prezent, pe piaţa românească este frecvent folosită pasta de carne, ca înlocuitor de carne la unele
preparate. Acest înlocuitor, cunoscut şi sub denumirea de MDM, este un produs obţinut din carne dezosată mecanic.
Fabricarea acestui produs este foarte extinsă în U.E., 90% din producţie fiind destinată exportului în ţările din estul
Europei, unde datorită nivelului de trai scăzut predomină pe piaţă preparate din carne ieftine, dar de slabă calitate (în
România se importă anual cca. 15.000 tone de MDM). Folosirea acestui înlocuitor, pe lângă faptul că reprezintă o
falsificare a produselor în compoziţia cărora se regăseşte (parizerul conţine cca. 80% MDM), prezintă şi o serie de riscuri
pentru sănătatea consumatorilor: creşte riscul de contaminare cu Salmonella şi poate conduce la modificări asupra
dezvoltării copiilor datorită conţinutului mare de calciu existent (când dezosarea mecanică se execută cu aparatură
neperformantă). De remarcat este faptul că în U.E. utilizarea acestei paste de carne este interzisă, ea putând fi folosită
numai într-o proporţie de 3-5% în preparate şi numai de către producătorii care fabrică şi acest tip de pastă de carne.
Înainte de 1989, legislaţia românească permitea folosirea acestui înlocuitor numai într-o proporţie de 5-10%. Ţinând cont
de efectele potenţial nocive ale MDM asupra sănătăţii consumatorilor, unele firme de preparate din carne folosesc în
reclame menţiunea lipsei MDM în produsele proprii.
În cadrul contrafacerilor de mărfuri în general, contrafacerea produselor alimentare este cu atât mai periculoasă
cu cât efectele acesteia nu se rezumă numai la fraudarea consumatorilor ci atentează şi la sănătatea şi la viaţa acestora.
La orice pas, cu fiecare achiziţie de produs, consumatorul român este înşelat nu numai la cântar ci este expus şi la
riscuri care devin din ce în ce mai ridicate şi mai de nebănuit: majoritatea produselor se falsifică, inclusiv în banala pâine
se introduc coloranţi pentru a o “transforma” în pâine neagră, carnea de vită este înlocuită cu carnea de cal (septembrie
2003, la Arad), smântâna are declarată cu nonşalanţă prezenţa amidonului modificat în cadrul ingredientelor, cu toate că,
nu cu mult timp în urmă, adăugarea amidonului în smântână era considerată o contrafacere etc. Piaţa românească este
invadată de falsuri, prezente nu numai în bazaruri, ci şi în magazinele cu pretenţii, dar spre diferenţă de contrafacerile de
pe piaţa Uniunii Europene, acestea sunt de slabă calitate, punând astfel în pericol viaţa şi sănătatea
consumatorilor/utilizatorilor.
Metodele de falsificare a preparatelor din carne s-au rafinat din ce în ce mai mult. Legea românească prevede că
“derivatele proteice din soia (făina comestibilă din soia) pot fi utilizate la fabricarea preparatelor din carne şi a
conservelor, în produse lactate şi în cele de panificaţie”. În realitate, făinurile şi texturatele din soia se folosesc drept
înlocuitor al cărnii în produsele comercializate sub denumirea de preparate şi conserve din carne. Făina de soia are rolul
atât de emulgator cât şi de a lega apa, ea fiind admisă ca aditiv numai într-o proporţie de 2%, aşa cum prevede legislaţia
internaţională, peste care se impune declararea ei şi a cantităţii utilizate pe etichetă.
Ciocolata este şi ea deseori un obiect al contrafacerilor. Cele mai multe cazuri sunt cele de inducere în eroare a
consumatorilor prin intermediul ambalajului. Astfel, ambalajele diverselor sortimente de ciocolată prezintă diverse fructe:
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mere, banane, vişine etc. foarte atrăgător colorate sugerând prezenţa acestora în compoziţia ciocolatei. În realitate, la
capitolul compoziţie, cu litere foarte mici se specifică „aromă identic naturală”. Legea este foarte clară în acest domeniu,
interzicând „ilustraţiile cu fructe dacă acestea nu influenţează într-un mod perceptibil proprietăţile organoleptice sau
nutritive ale alimentului”.
Vinurile falsificate, fabricate din: arome sintetice, coloranţi, îndulcitori artificiali, alcool etilic şi apă reprezintă o
permanenţă pe piaţa din România, fiind falsificate peste 50% din vinurile comercializate. Cele mai des întâlnite
contrafaceri sunt la vinurile: Muscat-Ottonel, Tămâioasă Românească, iar Busuioacă de Bohotin, cultivată pe o suprafaţă
de numai 50 ha poate fi găsită practic în price spaţiu de vânzare. La controalele efectuate, s-a constat că, de cele mai
multe ori, vinurile falsificate “nu sunt corespunzătoare consumului uman”.
Dar nu numai produsele alimentare pot periclita viaţa sau sănătatea consumatorilor, aşa cum este cazul pieselor de
schimb pentru autoturisme. Potrivit estimărilor, pe piaţa românească cca. 50% din comerţul cu piese auto, accesorii sau
uleiuri este ilegal, mărfurile provenind din contrabandă sau fiind contrafăcute (valoarea estimată fiind de 500 mil. $).
De asemenea, multe dintre produsele oferite pe piaţă nu oferă nici o informaţie cu privire la actul normativ care
stă la baza producerii lor, deci teoria conform căreia consumatorii au însă nevoie să cunoască standardele, informaţia
ajutându-i să-şi satisfacă mai bine interesele este contrazisă în totalitate, fiind în acelaşi timp anulate şi avantajele pe care
standardizarea le oferă consumatorilor prin apărarea drepturilor lor, respectiv:
• protecţia sănatatii şi siguranţei prin specificaţii tehnice în materie de siguranţă;
• dreptul la informare prin specificaţii tehnice şi marca de certificare;
• libertatea de alegere prin armonizarea internaţională a specificaţiilor;
• diferenţierea produselor, prin standardizare se influentează pozitiv raportul calitate/preţ.
În alte cazuri, din ce în ce mai dese, apar etichetări greşite, multe dintre produsele congelate având data de
congelare şi cea de expirare în aceeaşi lună (caz imposibil în cazul mărfurilor congelate, în care valabilitatea produsului
este mult mai mare). Sigur că putem vorbi de erori, dar dacă ele apar din ce în ce mai multe, ce siguranţă putem avea în
calitate de consumatori că termenele de valabilitate care nu conţin erori flagrante sunt reale?
Ca urmare, singurul adevăr care rezistă din confruntarea teoriei cu practica este acela că toţi producătorii şi
comercianţii preferă obţinerea unor profituri şi extraprofituri, făcând abstracţie de consecinţele mărfurilor produse sau
livrate asupra clienţilor lor. Astfel, în România, cu cât vorbim mai mult despre calitate, despre o reală protecţie a
consumatorilor şi despre respectarea drepturilor lor, cu atât calitatea produselor şi serviciilor lasă mai mult de dorit.
Problemele complexe ale calităţii mărfurilor nu sunt încă soluţionate satisfăcător pentru a fi reflectate în
mecanismele de piaţă, inclusiv în domeniul comercializării produselor. Soluţionarea de fond a acestor probleme implică
necesitatea redefinirii şi a unei receptări nuanţate a problematicii calităţii, atât în sfera producţiei, cât şi în cea a
distribuţiei şi a consumului. Astfel abordate, problemele complexe ale calităţii mărfurilor pot susţine produsele fabricate
în România, asigurându-le competitivitatea pe piaţa internă şi internaţională, în condiţiile unei concurenţe acerbe.
La aceleaşi concluzii s-a ajuns şi în urma analizei reclamaţiilor înregistrate a APC, ocazie cu care au fost
identificate următoarele tipuri de litigii de cosum:
A. Litigii care decurg din nerespectarea obligaţiilor legale şi contractuale ale agenţilor economici:
1. Garanţia produselor:
a) nerespectarea obligaţiei de remediere, înlocuire, restituire a contravalorii în cazul produselor defectate în
cadrul termenului de garanţie sau ulterior, ca urmare a manifestării unor vicii ascunse;
b) tergiversări în îndeplinirea obligaţiei de remediere sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestei obligaţii;
c) omiterea înscrierii unor informaţii esenţiale în certificatul de garanţie după efectuarea reparaţiei.
2. Documentaţie:
a) nepredarea la achiziţie a unor documente strâns legate de obligaţia de garanţie: certificat de garanţie, manual
de utilizare în limba română;
b) nepredarea bonurilor sau a facturilor fiscale;
c) nerespectarea de către agenţii economici a prevederilor referitoare la etichetarea produselor alimentare.
3. Clauze contractuale:
a) tratarea cu indiferenţă a reclamaţiilor legate de neîndeplinirea unor obligaţii contractuale;
b) întârzieri mari în remedierea defecţiunilor;
c) nerespectarea parametrilor tehnici şi calitativi prevăzuţi în contracte.
B. Litigii care apar datorită inserării unor clauze abuzive în contracte sau datorită omiterii anumitor
clauze:
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a) includerea în contracte a unor clauze de exonerare de răspundere a agenţilor economici care nu sunt bazate
exclusiv pe forţa majoră sau pe culpa altei persoane;
b) neprevederea posibilităţii consumatorilor de a denunţa unilateral contractele în cazul unor modificări
esenţiale a clauzelor contractuale;
c) neprevederea motivelor de reziliere sau pentru modificarea contractelor.
C. Litigii apărute ca urmare a nerespectării caracteristicilor tehnice şi calitative ale produselor şi
serviciilor:
a) punerea pe piaţă a unor produse necorespunzătoare din punct de vedere calitativ sau tehnic, punându-se astfel
în pericol viaţa sau sănătatea consumatorilor ori putând produce prejudicii acestora prin afectarea unor
bunuri aflate în proprietatea lor;
b) nerespectarea standardelor tehnice şi de calitate a serviciilor, care chiar dacă nu sunt prevăzute în contracte,
sunt stabilite de reglementări interne şi internaţionale.
În concluzie, prin analiza efectuată la nivelul APC-România asupra reclamaţiilor primite în decursul anilor 2002
şi 2003, cele mai reprezentative tipuri de litigii de consum au fost următoarele:
1. nerespectarea de către agenţii economici a obligaţiilor prevăzute în sarcina lor de legislaţia aplicabilă în
domeniul comercializării produselor de folosinţă îndelungată;
2. neîndeplinirea de către agenţii economici a prevederilor contractuale;
3. calitatea necorespunzătoare a produselor achiziţionate de consumatori şi a serviciilor prestate de către agenţii
economici;
4. inserarea de către agenţii economici în contractele standard preformulate încheiate cu consumatorii a unor
clauze abuzive;
5. nerespectarea de către agenţii economici a prevederilor referitoare la etichetarea produselor alimentare.
Având la bază aceste concluzii, în cadrul părţii aplicative a contactului nostru de cercetare am urmărit
evidenţierea stării calitative reale pentru o serie de produse alimentare (pâine, preparate din carne, carne de pui, brânzeturi
proaspete, caşcavaluri, cafea, vinuri etc.) şi nealimentare (mărfuri electrocasnice,textile, încălţăminte, chimice) prelevate
direct din reţeaua comercială de către colectivul nostru de cercetători, prin testarea lor organoleptică şi determinarea unor
parametri fizico-chimici, în paralel cu cerinţele de calitate impuse acestora
În vederea expertizării calităţii reale a unor mărfuri existente în reţeaua comercială din Bucureşti, am selecţionat o
serie de grupe de mărfuri cu frecvenţă mare în consumul populaţiei, mărfuri de o calitate medie, reflectată şi în preţul lor
de achiziţie, pe care le-am analizat în laboratoarele de specialitate din cadrul Catedrei de Merceologie şi Managementul
calităţii.
Raţiunea acestei alegeri a fost expertizarea calităţii reale a unor mărfuri accesibile ca preţ consumatorului cu o
putere financiară medie, pentru a reflecta cât mai fidel situaţia existentă pe piaţa românească.
În acelaşi timp, am achiziţionat din Piaţa Obor şi o serie de produse din domeniul electrocasnic, de o calitate
inferioară şi care sunt cele mai susceptibile să provoace accidente ale utilizatorilor şi să le pună în pericol viaţa. Aceleaşi
produse se întâlnesc şi la comis-voiajorii atât de prezenţi pe străzile din Bucureşti.
Concluziile la care am ajuns sunt umătoarele:
1) mărfuri elecrocasnice achiziţionate din supermarket-ul Carrefour:
-

ca o problemă generală, se poate semnala faptul că certificatele de garanţie nu sunt corect completate iar
atunci când există certificat de garanţie internaţional (cazul râşniţei) este practic inutilizabil nefiind datele de
identificare ale produsului, vânzătorului sau ale cumpărătorului şi nici data de achiziţie;
- pentru toate produsele analizate nu se se specifică nivelul maxim admis al zgomotului şi numărul de decibeli
emişi în cazul funcţionării în stare normală a acestor mărfuri;
¾ pentru cafetieră putem semnala următoarele vicii de calitate:
- capacul de închidere a zonelor pentru introducerea apei şi a cefelei măcinate în filtru are prevăzute 5 orificii
de eliminare a aburului, fapt care face imposibilă dispunerea cafetierei sub dulapul de bucătărie suspendat pe
perete, pe care-l afectează la partea inferioară, atât prin pătare, cât şi prin exfolierea melaminei;
- lasă de dorit robusteţea aripioarelor de închidere-deschidere a capacului acestui vas;
- umplerea cafetierei cu apă prin intermediul vasului de jena cu care este dotatătă este imposibilă, datorită
formei bombate a vasului şi a cafetierei;
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-

introducerea şi extragerea vasului de jena de-asupra plitei se face cu greutate, după mai multe încercări de
poziţionare a acestuia;
- culoarea cordonului de alimentare la reţea distonează, cu culorea corpului cafetierei;
- cordonul de alimentare este destul de scurt – 0,8 m, condiţionând existenţa unei prize în aproprierea locul de
amplasare a cafetiere sau a unui prelungitor;
- cafeaua se prepară într-un timp rapid dar, în acelaşi timp, extracţia nu este completă;
- dispozitivul anti-picurare nu este eficient, după scoaterea vasului cu cafeaua preparată, ultimele picături de
cafea scurgându-se pe plita încinsă.
¾ pentru rîşniţă se poate semnala existenţa unor bavuri ale capacului de închidere.
¾ pentru mixer putem semnala următoarele vicii de calitate:
- culoarea cordonului de alimentare distonează cu corpul mixerului;
- prin acţionarea butonului ejector, ambele palete şi bătătoare sunt ejectate cu prea mare viteză, fiind necesară
prinderea lor în mână cu mare atenţie, în caz contrar fiind aruncate la distanţă de 0,5 m.
Ca o concluzie generală pentru calitatea acestor mărfuri electrocasnice se poate semnala completarea incorectă a
certificatelor de garanţie, lipsa menţiunii unor parametri tehnico-funcţionali din prospect, lungimea insuficientă a
cordonului de alimentare la reţea, vicii de proiectare şi neglijarea aspectului estetic, preţul mediu al acestora, reflectând în
concluzie o calitate tot medie.
2) mărfuri elecrocasnice achiziţionate din Piaţa Obor:
- ambalajele ambelor produse nu prezintă marcajul CE şi informaţiile despre produs nu sunt trecute informaţii
în limba română;
- prospectele produselor, la fel ca şi instrucţiunile de folosire şi curăţire sunt netraduse în limba română;
- produsele nu sunt însoţite de certificat de garanţie, iar nici pe ambalaj şi nici în prospect nu este specificat
termenul de garanţie;
- nici în prospectul produselor, nici pe ambalaje nu se specifică nivelul maxim admis al zgomotului.
¾ pentru rîşniţă se pot semnala existenţa următoarele vicii de calitate:
- este o contrafacere, denumirea Sunny permiţând inducerea în eroare a clienţilor, datorită asemănării cu
celebra marcă Sony;
- nu sunt marcate următoarele elemente: marca de fabrică a firmei producătoare, tipul şi seria produsului
(plăcuţa dispusă pe produs);
- avertizările inscripţionate pe produs sunt netraduse în limba română;
- există o neconcordanţă între tensiunea nominală marcată pe ambalaj şi produs (220V 50/60 Hz) şi cea trecută
în prospect (110/220 V 60Hz);
- alimentată la 110 V, râşniţa funcţiona anormal (turaţie redusă);
- marginile capacului nu sunt finisate corespunzător, existând bavuri;
- produsul nu corespunde din punct de vedere al protecţiei la atingerea accidentală a părţilor în mişcare;
- datorită turaţiei mari, materialului şi geometriei cuţitului există un risc ridicat de accident;
- nivelul zgomotului măsurat este de 80 dB (A), standardele recomandând ca nivelul de zgomot să nu
depăşească 65 dB.
¾ pentru mixer se pot semnala existenţa următoarele vicii de calitate:
- cordonul de alimentare are lungimea de 78 cm, fiind prea scurt pentru a oferi o ergonomie satisfăcătoare;
- la verificarea funcţională s-a constatat că practic mixerul are doar patru trepte de viteză, în locul celor 7
declarate şi marcate pe produs (la trecerea de pe o treaptă pe alta nu s-a observat nici o modificare a turaţiei);
- demontarea telurilor se realizează cu dificultate, fiind necesară apăsarea puternică a butonului ejector;
- nivelul zgomotului măsurat la distanţa de 1 m de aparat, la toate treptele de viteză a depăşit recomandările
standardelor în materie (74, 75, 77 şi 78 dB).
Ca o concluzie generală pentru calitatea acestor mărfuri electrocasnice se poate semnala pericolul pe care acestea
le prezintă pentru siguranţa utilizatorilor, datorat nu numai caracteristicilor constructive, cât şi lipsei atenţionărilor în
limba română, nivelul mare de zgomot creat, lipsa certificatelor de garanţie şi de aici, imposibilitatea reparării acestora
sau a înlocuirii lor în cadrul termenului de garanţie legal, finisajul de slabă calitate şi inducerea în eroare a cumpărătorilor
nu numai prin denumirile comerciale sub care se prezintă, dar şi prin informaţiile transmise privitoare la parametrii
tehnico-funcţionali.
3) mărfuri chimice:
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Problemă sesizată la săpunurile analizate o constituie modalitatea diferită de codificare a termenelor de
valabilitate înscrise pe ambalaje şi neclaritatea inscripţionărilor. Ca urmare, se impune ca în acest domeniu să se facă o
unificare a modului de exprimare, termenele de valabilitate trebuind să indice limita maximă de folosire, fără consecinţe
negative. La fel ca şi în cazul mărfurilor anterioare, preţul reflectă cu fidelitate calitatea produsului – cazul săpunurilor
Fax, în ambalaj colectiv din pungă de polietilenă, slab pafumate şi cu un aspect ce lasă de dorit, dar şi cu un preţ scăzut.
4) mărfuri textile şi încălţăminte:
1. Se constată o neconcordanţă între informaţiile furnizate de producător şi distribuitor, datele comunicate
cumpărătorului fiind parţial contradictorii, iar unele chiar incorecte.
2. Informaţiile transmise cumpărătorului sunt reduse ca număr şi neesenţiale pentru funcţionalitatea produselor.
3. Conform legilor româneşti în vigoare, etichetele trebuie să conţină mesajele în limba română, ceea ce nu s-a
respectat pentru toate produsele.
4. Indicaţiile necorelate între cele furnizate de producător şi de distribuitor, privind modul de întreţinere, pot
provoca degradarea produselor şi cauza dificultăţi în solicitarea despăgubirilor.
5) mărfuri alimentare:
La grupa lapte şi produse lactate – rezultatele la produsul lapte confirmă modul de ambalare consacrat în pungi
de polietilenă – în care datele de informare a consumatorului privesc conţinutul de grăsime (1,8%, 2,0%, 3,5%) şi data
expirării termenului de valabilitate. Analizele efectuate asupra conţinutului de grăsime au fost apropiate de valorile
prescrise - la o diferenţă de -0,1% (admisă) şi -0,2% (neadmisă) (producător Lacta Braşov şi Lacta Giurgiu).
Aciditatea laptelui s-a încadrat în valorile prescrise iar densitatea relativă de asemenea.
Brânzeturile – nepreambalate, în număr de patru sortimente – au furnizat un număr redus de date (gramaj, fără
menţionarea conţinutului de grăsime, apă, termen de valabilitate, condiţii de păstrare) şi fără indicarea standardului de
firmă,
astfel
încât
am
fost
lipsiţi
de
posibilitatea
comparării
şi
desprinderii
abaterilor.
La această grupă conţinutul de grăsime %S.U. a înregistrat abateri semnificative (de – 4% la produsul „Brânză grasă
Lacta”).
Caşcavalurile prelevate au prezentat un conţinut de grăsime apropiat de valoarea declarată, dar tot în minus ( cu
valoarea de -2%) şi un şi un gramaj ancorat cu valoarea de pe etichetă. Alte informaţii prezentate s-au referit la termenul
de valabilitate care a prezentat o marjă destul de mare la dispoziţia cumpărătorului şi unele date privind condiţiile de
păstrare.
Carnea de pui – pulpe cu os, corp cu cap şi picioare – s-a prezentat în stadiul de prospeţime (pH – 6,2) normal,
în gramajul declarat şi cu declararea perioadei de valabilitate, cu inscripţionarea menţiunii „Control sanitar-veterinar CL
1594014 sau cu ştampila de inspecţie guvernamentală 143. Şi conţinutul de NH3 (30 mg %) s-a încadrat în limitele
admisibilităţii.
Preparatele din carne (cemvusti, parizer, cârnaţi speciali şi salam) au fost analizate din punct de vedere al
conţinutului de apă (%), grăsime şi sare- caracteristici care s-au încadrat în dmeniul admisibilităţii grupei, inclusiv la
gramajul marcat pe etichetă. Unele sortimente nu menţionează standardul de firmă, condiţiile de păstrare (vezi tabelul nr.
1). Alte produse aduc precizări privind comestibilitatea sau necomestibilitatea membranei. Producătorii evidenţiaţi în
tabelul nr. 1, informează că au sistemul de calitate certificat precum şi autorizaţia sanitar-veterinară. Toţi producătorii
prezintă reţeta produsului şi ingredientele folosite la obţinerea produsului.
Vinurile supuse analizei au avut ca provenienţă podgoriile Murfatlar, Târnave-Jidvei, Terosete, Pietroasa,
Donnbiere. Pe toate sortimentele supuse analizei se menţionează concentraţia alcoolică şi capacitatea volumetrică a
sticlei. Toate sortimentele supuse analizei au corespuns din punctul de vedere al concentraţiei alcoolice (cu abaterea
admisă de +/- 0,2%vol), precum şi la caracteristica aciditate totală. Unele sortimente nu precizează condiţiile de păstrare
şi termenul de valabilitate după îmbuteliere (în condiţiile neprezentării temperaturii optime de păstrare de +5 + 15 ºC). O
parte din sortimentele supuse analizei prezintă temperatura de consum. Aciditatea volatilă, caracteristică de calitate care
indică prin valorile sale normale (0,75 ... 1,25 g/l CH3COOH) starea de sănătate a vinului, a corespuns pentru toate
probele prelevate şi analizate.
Mierea de albine monofloră (salcâm, tei) şi polifloră a făcut obiectul analizelor referitoare la conţinutul de apă
maxim admis care nu s-a încadrat în prevederile standardizate (max. 20%), dar abaterile s-au situat la valorile de +0,5%,
+0,8% şi respectiv +1,0%. Densitatea relativă la temperatura de +20ºC de asemenea s-a situat sub minimul admis (1,417)
iar aciditatea totală a prezentat valori uşor crescute (+0,3 grade) la mierea polifloră (Albina Carpatina).
Conservele de peşte – în număr de cinci sortimente – au fost analizate în conformitate cu specificul lor. Toate
cele cinci sortimente au corespuns din punct de vedere al ambalajului, dar au înregistrat abateri semnificative privitoare la
proporţia de peşte (conţinutul de peşte raportat la masa netă) între –2,0% şi –5,0%. În ceea ce priveşte masa netă s-au
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constatat abateri mai mici (-2g). Eticheta a prezentat informaţii privind termenul de valabilitate sau data producţiei,
respectiv data expirării termenului de valabilitate.
Pateurile (ficat, ficat + carne) au fost analizate din punct de vedere cantitativ, respectiv analiza masei nete, starea
ambalajului şi conţinutul de sare. Abateri s-au constatat la masa netă (în intervalul –4g ... –5g). Toate produsele analizate
au prezentat termenul de valabilitate normal precum şi condiţiile de păstrare. O parte din produsele analizate prezintă
informaţii referitoare la sistemul de management al calităţii certificat în conformitate cu SREN ISO 9001/2001. Din punct
de vedere organoleptic, caracteristica culoare a prezentat o nuanţă slab cenuşie iar gustul şi aroma au fost slab pronunţate
în sensul abaterii de la gustul de ficat. Furnizorul SC Facos SA-Suceava, informează prin eticheta produsului că se află în
categoria unităţilor agreate în UE.
Băuturile alcoolice tari – au fost reprezentate în probele extrase din vodcă (mărcile Kreskova şi Premium) cu
ambalaje atrăgătoare din sticlă. Mărcile mai sus menţionate sunt fabricate şi pentru export şi au termenul de valabilitate
menţionat clar pe etichetă. Concentraţia alcoolică a corespuns la toate probele analizate (40%vol respectiv 37,1%vol). La
vodca Premium pe etichetă se menţionează că produsul a fost testat într-un laborator acreditat, menţionându-se şi
standardul profesional care reglementează calitatea produsului (SP 1/2000).
Paste făinoase – au fost reprezentate prin macaroane, tăiţei şi spaghete – toate ambalate în pungi de
polipropilenă. Pe ambalajul produselor se oferă informaţii referitoare la valoarea energetică, compoziţie, gramaj şi timpul
de fierbere. Determinarea conţinutului de apă din produs – a avut valori uşor crescute (+0,5%) peste maximul admis, iar
creşterea în volum după fierbere s-a încadrat în limitele standardizate (peste 2,5 ori). Aciditatea determinată pentru
probele prelevate s-a situat la valori sub maximul admis, ceea ce exprimă dovada prospeţimii produselor şi a încadrării în
termenul de valabilitate declarat pe ambalaj. Ca un element suplimentar, pe ambalajul pastelor făinoase produse de SC
Băneasa SA, se menţionează linia telefonică de serviciu pentru consumatori.
Făina – de calitate superioară tip 000 – s-a prezentat în ambalaj de hârtie. Ambalajul oferă informaţii referitoare
la termenul de valabilitate, valoarea energetică, conţinutul de proteine, glucide şi lipide, precum şi condiţiile de păstrare.
Conţinutul de apă a prezentat valori uşor crescute peste maximul admis (+0,3%, +0,4%). Produsul de la producătorul SC
Moara Loulis SA menţionează pe ambalaj informaţia „Nu conţine conservanţi” precum şi standardul profesional.
Produsul de la producătorul SC Pombac SA prezintă pe ambalaj menţiunea că sistemul de management al calităţii este
certificat. Se menţionează şi standardul de firmă elaborat şi aplicat. Două probe au prezentat aciditatea uşor crescută peste
maximul admis (+0,2 grade).
Cafea – produs ce se încadrează în grupa de produse alimentare stimulente – şi constituie o excepţie în privinţa
îndeplinirii caracteristiristicilor de calitate în sensul pozitiv. Toate cele patru sortimente au făcut parte din grupa
produselor vidate. Toate produsele analizate au prezentat pe ambalaj informaţiile referitoare la producător şi importator.
La degustarea probelor prelevate din cele patru produse acestea au prezentat infuzii caracteristice şi distincte mult
apreciate de comisia de degustare. O notă aparte, superioară a prezentat cafeaua Lavazza, a cărei infuzie s-a distins prin
extractivitate, gust şi aromă pronunţate, caracterizate ca excelente. Determinarea adaosurilor de surogate efectuată asupra
probelor a fost „negativă”, determinarea confirmând prezenţa cafelei naturale.
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