Principalele reglementari privind etichetarea apei minerale naturale
Legislatia nationala care face referire la etichetarea apelor minerale naturale este:
•

HG 1020/2005 pentru aprobarea normelor tehnice de exploatare si comercializare a
apelor minerale naturale;

•

Ordinul 978/2006 privind etichetarea apei minerale naturale, utilizate in alimentatia
sugarului, in conformitate cu art.25 din HG 1020/2005;

•

HG 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Care sunt cerintele legate de etichetarea apei minerale naturale :
A. Conform HG 1050/2005
ART. 19
(1) etichetarea apelor minerale naturale trebuie să conţină următoarele informaţii
obligatorii:
a) menţionarea compoziţiei chimice, precizându-se constituenţii caracteristici;
b) locul unde este exploatată sursa şi numele acesteia;
c) indicarea eventualelor tratări prevăzute la art. 8 lit. b) şi c);
d) apele minerale naturale având o concentraţie de fluor mai mare de 1,5 mg/l vor avea
specificat pe etichetă următorul avertisment: "Conţine mai mult de 1,5 mg/l fluor:
produs nerecomandat consumului regulat al sugarilor şi copiilor sub 7 ani".
(2) Recipientele apelor minerale naturale care au fost tratate cu aer îmbogăţit cu ozon
trebuie inscripţionate pe etichetă, în imediata apropiere a locului unde este menţionată
compoziţia chimică a constituenţilor caracteristici, cu următorul text: "Apă supusă unei
oxidări cu aer îmbogăţit cu ozon, conform unei tehnologii autorizate".
(3) Avertismentul prevăzut la alin. (1) lit. d) va fi amplasat în imediata apropiere a
denumirii comerciale a produsului şi va fi scris cu caractere lizibile şi vizibile, iar în cadrul
compoziţiei chimice menţionate pe etichetă potrivit lit. a) se va înscrie în mod obligatoriu
conţinutul efectiv de fluor.
ART. 20
O denumire de localitate sau anumiţi termeni toponimici locali pot fi utilizaţi în cadrul
denumirii comerciale, cu condiţia ca aceştia să se refere la o apă minerală naturală a cărei

sursă este exploatată în locul indicat şi să nu inducă în eroare asupra locului de exploatare a
sursei.
ART. 21
Este interzisă comercializarea sub mai multe denumiri comerciale a apei minerale
naturale provenite din aceeaşi sursă.
ART. 22
(1) Dacă etichetele sau inscripţionările de pe recipientele în care sunt oferite spre
vânzare apele minerale naturale includ o denumire comercială diferită de denumirea
sursei sau a locului de exploatare a acesteia, numele locului sau al sursei este redat cu
caractere având dimensiunea de cel puţin o dată şi jumătate mai mare decât a
caracterelor utilizate în denumirea comercială.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte importanţa
atribuită denumirii sursei sau a locului ei de exploatare, în toate materialele publicitare
referitoare la apa minerală naturală respectivă, indiferent de forma lor.
ART. 23
(1)

Pe ambalaje, etichete şi în publicitatea de orice fel este interzisă utilizarea denumirilor,

denumirilor brevetate, a mărcilor comerciale sau de fabrică, a ilustraţiilor sau a altor
simboluri care sugerează, în cazul unei ape minerale naturale, o caracteristică pe care
apa nu o are, în special privind originea sa, data autorizării acesteia, rezultatele
analizelor sau orice trimiteri similare la garanţiile de autenticitate.
ART. 24
(1) Sunt interzise înscrierea şi utilizarea pe ambalaje, etichete şi în publicitatea de orice
fel a indicaţiilor care atribuie unei ape minerale naturale proprietăţi referitoare la
prevenirea, tratarea sau vindecarea unor boli umane.
(2) Caracteristicile apelor minerale naturale prevăzute în anexa nr. 3 sunt permise
dacă acestea au fost stabilite în baza analizelor fizico-chimice sau, acolo unde este cazul, a
unor examene farmacologice, fiziologice şi clinice realizate conform prevederilor pct. 2 al
cap. I din anexa nr. 1.

(3) Pe etichete pot fi înscrise indicaţii precum: "stimulează digestia", "poate facilita
funcţiile hepato-biliare" sau indicaţii similare, dacă acestea nu contravin principiilor
prevăzute la alin. (1) şi sunt compatibile cu cele prevăzute la alin. (2).
Aceeasi HG 1020/2005 mentioneaza la ANEXA 3
Menţiunile următoare pot fi înscrise pe eticheta produsului finit - apă minerală naturală:
Menţiuni/Criterii
- Oligominerală sau slab mineralizată - conţinutul de săruri minerale, calculat ca
reziduu fix total, nu este mai mare de 500 mg/l.
- Foarte slab mineralizată - conţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix
total, nu este mai mare de 50 mg/l.
- Puternic mineralizată - conţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total,
este mai mare de 1.500 mg/l.
- Hidrogencarbonatată - conţinutul de hidrogen-carbonat (HCO3) este mai mare de
600 mg/l.
- Sulfatată - conţinutul de sulfaţi este mai mare de 200 mg/l.
- Clorurată - conţinutul de clor este mai mare de 200 mg/l.
- Calcică - conţinutul de calciu este mai mare de 150 mg/l.
- Magneziană - conţinutul de magneziu este mai mare de 50 mg/l.
- Fluorurată sau conţine fluor - conţinutul de fluor este mai mare de 1 mg/l; vor fi
respectate cerinţele de etichetare prevăzute la art. 19 lit. d) din norme.
- Feruginoasă - conţinutul de fier bivalent este mai mare de 1 mg/l.
- Acidulată - conţinutul de dioxid de carbon liber este mai mare de 250 mg/l.
- Sodică - conţinutul de sodiu este mai mare de 200 mg/l.
- Corespunde pentru prepararea alimentelor destinate sugarilor - numai după efectuarea
de teste clinice conform pct. 4 al cap. II din anexa nr. 1 la norme şi cu respectarea
conţinutului în NO3 prevăzut în anexa nr. 4 la norme.
- Corespunde pentru regim sărac în sodiu - conţinutul de sodiu este mai mic de 20 mg/l.
- Poate avea efect laxativ - numai după efectuarea de teste clinice conform pct. 4 al cap.
II din anexa nr. 1 la norme.
- Poate avea efect diuretic - numai după efectuarea de teste clinice conform pct. 4 al cap.
II din anexa nr. 1 la norme.

Art.25
(1) Prin ordin al ministrului sănătăţii se adoptă prevederi privind informaţiile de
pe ambalaje sau etichete, precum şi publicitare, referitoare la posibilitatea utilizării
apelor minerale naturale în alimentaţia sugarilor (ordinul nr.978/2006).

B.

Conform ordinului 978/2006
Art. 2
Pe eticheta apei minerale naturale imbuteliate utilizate in alimentatia sugarului se scriu
urmatoarele sintagme:

-

tipul

de

apa

minerala:“naturala”,

“oligominerala

sau

slab

mineralizata”,

”necarbogazificata";
- "nu se recomanda utilizarea apei carbogazificate in alimentatia sugarului";
- "nu se recomanda utilizarea apei minerale naturale carbogazificate la reconstituirea
laptelui".

C. Conform HG 106/2002
Art.14.
Denumirea sub care se vinde produsul (ex. Apa minerala naturala), cantitatea neta si
data valabilitatii minime (a se consuma, de preferinta, inainte de....) se inscriu pe
eticheta in acelasi camp visual. Tot conform prevederilor aceluiasi articol, alineatul (4),
toate aceste mentiuni sunt marcate vizibil pentru a fi vazute cu usurinta, lizibil si intr-un
mod care nu permite stergerea. Acestea nu vor fi in nici un fel mascate, nu se
inscriptioneaza in locuri obscure sau intrerupte prin inscriptii sau imagini.
Mai trebuie amintit ca :
•

o apă minerală naturală, aşa cum se prezintă la sursă, nu poate face obiectul nici
unei alte adăugări decât încorporarea sau reîncorporarea de dioxid de carbon,
Art.9, HG 1020/2005;

•

Denumirea comerciala a si locul de exploatare al sursei care se inscriu pe eticheta

trebuie sa fie aceleasi cu cele care apar in Lista apelor minerale naturale din Romania
publicata in Jurnalul European in fiecare an.

