
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ                       MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

              VETERINARĂ ŞI PENTRU  

           SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 

Nr.                                                                                              Nr. 
 
 

ORDIN 
 

pentru aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii 

destinaţi consumului uman  

 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. ________ din ____________, întocmit de Direcţia 

Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 

privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor emite următorul ordin: 

 

Art. 1 - Se aprobă Norma pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinații 

destinați consumului uman, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  
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Art. 2 - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, 

institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi Ministerul Sănătăţii duc la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin.  

Art. 3 - Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei (UE) 2015/2203 a 

Parlamentului European şi a consiliului din 25 noiembrie 2015 privind apropierea legislaţiilor 

statelor membre cu privire la cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman şi de abrogare 

a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 

314 din 1 decembrie 2015, p. 1-9. 

Art. 4 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 6/2007 pentru 

aprobarea Normei cu privire la anumite lactoproteine - cazeine şi cazeinaţi - destinate 

consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 

2007.  

Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în 

vigoare la data de 22 decembrie 2016.  

  

 

                     Preşedintele                                                            Ministrul Sănătăţii 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare  

       şi pentru Siguranţa Alimentelor                                      Vlad Vasile Voiculescu 

 

            Radu Roatiş-Cheţan                                         

 

 

 

Bucureşti,_______/________/2016 

Nr. ____________ 
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ANEXA 

 
Norma pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului 

uman  

 

Art. 1 - Prezenta normă pentru siguranţa alimentelor reglementează cazeinele şi 

cazeinații destinaţi consumului uman, precum şi amestecurile din acestea.  

Art. 2 - În sensul prezentei norme pentru siguranţa alimentelor, se aplică următoarele 

definiţii:  

(a) „cazeină acidă comestibilă” înseamnă un produs lactat obţinut prin separarea, 

spălarea şi uscarea coagulului acid precipitat din lapte degresat şi/sau din alte produse 

obţinute din lapte; 

 (b) „cazeină cheag comestibilă” înseamnă un produs lactat obţinut prin separarea, 

spălarea şi uscarea coagulului din lapte degresat şi/sau din alte produse obţinute din lapte; 

coagulul se obţine prin reacţia cheagului sau a altor enzime de coagulare; 

 (c) „cazeinaţi comestibili” înseamnă un produs lactat obţinut prin reacţia cazeinei 

comestibile sau a coagulului de cazeină comestibilă granulată cu agenţi de neutralizare, 

urmată de uscare. 

Art. 3 - (1) Produsele lactate definite la art. 2 pot fi comercializate sub denumirile 

menţionate la articolul respectiv numai dacă respectă prevederile prezentei norme pentru 

siguranţa alimentelor şi standardele stabilite în anexele I şi II la prezenta normă pentru 

siguranţa alimentelor. 

(2) Cazeinele şi cazeinații care nu respectă standardele stabilite în anexa I secţiunea I 

literele (b) şi (c), în anexa I secţiunea II literele (b) şi (c) sau în anexa II literele (b) şi (c) la 

prezenta normă pentru siguranţa alimentelor nu sunt folosiţi la prepararea alimentelor şi, 

atunci când sunt comercializaţi în mod legal cu altă destinaţie, sunt denumiţi şi etichetaţi 

astfel încât cumpărătorul să nu fie indus în eroare privind natura, calitatea sau destinaţia 

prevăzută pentru utilizarea lor. 
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Art. 4 - (1) Menţiunile următoare sunt marcate pe ambalajele, recipientele sau 

etichetele produselor lactate menţionate la art. 2 cu caractere uşor vizibile, lizibile clar şi 

indelebile:  

(a) denumirea produselor lactate astfel cum este stabilită la articolul 2 literele (a), (b) şi 

(c), în cazul cazeinaților comestibili împreună cu o indicaţie privind cationul sau cationii, 

astfel cum se prevede în anexa II punctul (d) la prezenta normă pentru siguranţa alimentelor;  

(b) în cazul produselor comercializate sub formă de amestec:  

(i) menţiunea „amestec de …” urmată de denumirile diverselor produse care 

alcătuiesc amestecul, în ordine descrescătoare după greutate;  

(ii) o indicaţie privind cationul sau cationii, astfel cum sunt enumeraţi în anexa II 

litera (d), în cazul cazeinaţilor comestibili;  

(iii) conţinutul de proteine în cazul amestecurilor conţinând cazeinaţi 

comestibili;  

(c) cantitatea netă a produselor, exprimată în kilograme sau grame; 

(d) numele sau denumirea comercială şi adresa operatorului din sectorul alimentar sub 

a cărui denumire sau denumire comercială se comercializează produsul sau, dacă operatorul 

din sectorul alimentar respectiv nu are sediul în Uniune, ale importatorului pe piaţa Uniunii;  

(e) în cazul produselor importate din ţări terţe, denumirea ţării de provenienţă;  

(f) identificarea lotului produselor sau data de producţie.  

(2) Prin derogare de la primul paragraf, menţiunile prevăzute la litera (b) punctul (iii) şi 

la literele (c), (d) şi (e) de la primul paragraf pot fi marcate numai într-un document de 

însoţire.  

(3) Este interzisă comercializarea pe teritoriul României a produselor lactate definite la 

art. 2 literele (a), (b) şi (c) dacă informaţiile menţionate la alineatul (1) primul paragraf din 

prezentul articol nu sunt marcate în limba română, cu excepţia cazului în care astfel de 

informaţii sunt furnizate de către operatorul din sectorul alimentar prin alte mijloace. 

Mențiunile în cauză pot fi marcate în mai multe limbi.  

(4) În cazul în care conținutul minim de grăsimi din lapte stabilite în anexa I secțiunea I 

litera (a) punctul 2, în anexa I secțiunea II litera (a) punctul 2 și în anexa II litera (a) punctul 2 

la prezenta normă pentru siguranţa alimentelor este depășit în produsele lactate definite în art. 
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2, acest lucru poate fi marcat în mod corespunzător pe ambalajele, recipientele sau etichetele 

produselor, fără a se aduce atingere altor prevederi ale dreptului Uniunii.  
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ANEXA I 
la norma pentru siguranţa alimentelor 

 

 

CAZEINE COMESTIBILE 

 

I. STANDARDE APLICABILE CAZEINELOR ACIDE COMESTIBIL  

(a) Factori importanți privind compoziția  

1. Conținut maxim de apă                                                                        12 % din greutate  

2. Conținutul minim de proteină de lapte calculat pe extractul uscat      90 % din greutate  

din care conținut minim de cazeină                                                    95 % din greutate  

3. Conținutul maxim de grăsime din lapte                                               2 % din greutate  

4. Aciditatea titrabilă maximă exprimată în ml de soluție                       0,27 
decinormală de hidroxid de sodiu per g  
 

5. Conținutul maxim de cenușă (inclusiv P2O5)                                    2,5 % din greutate  

6. Conținutul maxim de lactoză anhidră                                                  1 % din greutate  

7. Conținutul maxim de sedimente (particule arse)                                 22,5 mg în 25 g  

 

(b) Contaminanți 

Conținutul maxim de plumb                                                                  0,75 mg/kg 

 

(c) Impurități  

Corpuri străine (precum particulele de lemn, metal,                                nul în 25 g 

  fragmente de păr sau insecte)  

 

(d) Adjuvanți tehnologici, culturi de bacterii și ingrediente autorizate  

1. acizi: 

-  acid lactic  

- acid clorhidric  
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- acid sulfuric  

- acid citric 

- acid acetic  

- acid ortofosforic  

2. culturi de bacterii care produc acid lactic 

3. zer  

 

(e) Caracteristici organoleptice 

1. Miros: lipsit de mirosuri străine.  

2. Aspect: Culoarea variază de la alb la crem; produsul nu trebuie să conţină vreun 

bulgăre care să nu cedeze la apăsarea uşoară.  

 

 

II. STANDARDE APLICABILE CAZEINELOR CHEAG COMESTIBILE  

 

(a) Factori importanți privind compoziția  

1. Conținut maxim de apă                                                                     12 % din greutate  

2. Conținutul minim de proteină de lapte calculat pe extractul uscat 84 % din greutate 

din care conținutul minim de cazeină                                               95 % din greutate  

3. Conținutul maxim de grăsime din lapte                                             2 % din greutate 

4. Conținutul maxim de cenușă (inclusiv P2O5)                                  7,5 % din greutate  

5. Conținutul maxim de lactoză anhidră                                                1 % din greutate  

6. Conținutul maxim de sedimente (particule arse)                              15 mg în 25 g  

 

(b) Contaminanți  

Conținutul maxim de plumb                                                                  0,75 mg/kg  

 

(c) Impurități  

Corpuri străine (precum particulele de lemn, metal,                              nul în 25 g 

fragmente de păr sau insecte)  
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(d) Adjuvanţi tehnologici 

- cheag care îndeplineşte cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1332/2008 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele 

alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a 

Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a 

Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 258/97;  

-  alte enzime de coagulare a laptelui care îndeplinesc cerinţele Regulamentului (CE) 

nr. 1332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului.  

 

(e) Caracteristici organoleptice  

1. Miros: Lipsit de mirosuri străine.  

2. Aspect: Culoarea variază de la alb la crem; produsul nu trebuie să conţină vreun 

bulgăre care să nu cedeze la apăsarea uşoară.  
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ANEXA II 

la norma pentru siguranţa alimentelor 
 

CAZEINAȚII COMESTIBILI 

 

STANDARDE APLICABILE CAZEINAȚILOR COMESTIBILI  

 

(a) Factori importanți privind compoziția  

1. Conținut maxim de apă                                                                      8 % din greutate  

2. Conținutul minim de proteină din lapte, calculat pe extract uscat 88 % din greutate 

din care conținut minim de cazeină                                                  95 % din greutate  

3. Conținutul maxim de grăsime din lapte                                             2 % din greutate  

4. Conținutul maxim de lactoză anhidră                                                1 % din greutate  

5. Valoare pH                                                                                         6,0 la 8,0  

6. Conținutul maxim de sedimente (particule arse)                               22,5 mg în 25 g  

 

(b) Contaminanți  

Conținutul maxim de plumb                                                                  0,75 mg/kg  

 

(c) Impurități Corpuri străine (precum particulele de lemn, metal,            nul în 25 g 

fragmente de păr sau insecte)  

 

(d) Aditivi alimentari  

(agenți neutralizanți și de tamponare facultativi)  

sodiu 

potasiu 

calciu 

amoniu 

 
hidroxizi 

carbonați  

fosfați  

citrați             

 
 

 

de  

 

magneziu 
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(e) Caracteristici  

1. Miros: Arome și mirosuri străine foarte slabe.  

2. Aspect: Culoarea variază de la alb la crem; produsul nu trebuie să conţină vreun 

bulgăre care să nu cedeze la apăsarea uşoară.  

3. Solubilitate: Solubil aproape în totalitate în apă distilată, cu excepţia cazeinatului de   

                         calciu.  
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                                                                                                     Se aprobă , 

                                                                     PREŞEDINTE – SECRETAR DE STAT 
 
 

                                                                                       Dr. Radu ROATIŞ-CHEŢAN 
 
 

                      
 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

Armonizarea legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a României 

cu cea a Uniunii Europene are ca scop realizarea unei echivalenţe autentice a măsurilor sanitar 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor elaborate şi aplicate pe teritoriul României cu cele 

legiferate şi aplicate în celelalte state membre ale Uniunii Europene.  

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 6/2007 pentru aprobarea Normei cu privire la anumite lactoproteine - cazeine 

şi cazeinaţi - destinate consumului uman, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 

Consiliului nr. 83/417/CEE de armonizare a legislaţiilor statelor membre privind anumite 

lactoproteine (cazeină şi cazeinaţi) destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 237 din 26 august 1983, p. 25, aşa cum a fost amendată 

ultima dată de Regulamentul Consiliului nr. 807/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 133 din 16 mai 2003 se aplică pentru anumite 

lactoproteine (cazeină și cazeinați) destinate consumului uman. De la intrarea în vigoare a 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 6/2007 au avut loc o serie de modificări, în special elaborarea unui cadru 

juridic cuprinzător în domeniul legislației alimentare, precum și adoptarea de către Comisia 

Codex Alimentarius a unui standard internațional pentru produsele din cazeină comestibilă 

(denumit în continuare „standardul Codex pentru produsele din cazeină comestibilă”), care 

trebuie să fie luate în considerare.  
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Prezentul proiect de ordin ia în considerare dispoziţiile legislative elaborate în paralel, 

în special în ceea ce priveşte legislaţia privind produsele alimentare atât la nivel naţional cât şi 

la nivelul Uniunii Europene. Aceasta priveşte în special actualizările aduse la Directiva nr. 

2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor 

membre referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, precum şi la 

publicitatea acestora, Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 

Consiliului de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de 

instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în 

domeniul siguranței produselor alimentare, Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea 

conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele 

de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare 

și de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 

al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului și a 

Regulamentului (CE) nr. 258/97 şi Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind aditivii alimentari. 

Un standard internațional a fost adoptat de Codex Alimentarius pentru produsele din 

cazeină comestibilă. Acest standard definește, printre altele, factorii esențiali de compoziție și 

de calitate ai produselor din cazeină. Pentru a permite operatorilor economici din sectorul 

alimentar să beneficieze de condiții de concurență echitabile pe piața mondială, prezenta 

propunere modifică cerințele privind compoziția prevăzute în anexe pentru cazeina și 

cazeinații comestibili în funcție de cele aplicabile în standardul Codex menționat mai sus. 

Această ajustare are ca rezultat două modificări: nivelul maxim de umiditate al cazeinei 

comestibile crește de la 10 la 12%, iar conținutul maxim de grăsimi din lapte al cazeinei acide 

comestibile scade de la 2,25 la 2%. În urma acestei modificări, cerințele privind compoziția 

prevăzute în propunere sunt pe deplin în conformitate cu standardul internațional 

Având în vedere faptul că Directiva Consiliului nr. 83/417/CEE va fi abrogată, de la 

22 decembrie 2016, de Directiva (UE) nr. 2015/2203 a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la cazeinele şi cazeinaţii 

destinaţi consumului uman şi de abrogare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului este necesară 

abrogarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 6/2007. 
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În contextul celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de ordin pentru 

aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi 

consumului uman, pe care vă rugăm să îl aprobaţi pentru a fi promovat şi publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I.  
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DIRECTOR GENERAL 
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