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1. Deﬁnirea noţiunii de ambalare şi preambalare
Odată cu dezvoltarea şi diversiﬁcarea producţiei de bunuri, concomitent cu dezvoltarea comerţului, are loc
şi diversiﬁcarea şi dezvoltarea activităţilor de ambalare şi implicit a producţiei de ambalaje. La nivelul

întregii planete, se consideră că aproximativ 99% din producţia de mărfuri se tranzacţionează în stare
ambalată.
Ambalajul este un sistem ﬁzico-chimic complex, cu funcţii multiple, care asigură menţinerea sau, în unele
cazuri, ameliorarea calităţii produsului căruia îi este destinat. Ambalajul favorizeazã identiﬁcarea
produsului, înlesnind atragerea de cumpărători potenţiali, pe care îi învaţă cum să folosească, să păstreze
produsul şi cum să apere mediul înconjurător de poluarea produsă de ambalajele uzate sau de
componenţii de descompunere ai acestora.
Din punct de vedere comercial, ambalajul permite asigurarea în cele mai bune condiţii a manevrării,
conservării, depozitării şi transportului produselor. În ”Petit Robert” (1989), ambalajul este un “înveliş din
materiale şi forme diferite în care se ambalează un produs pentru transport sau vânzare”.
Institutul Francez al Ambalajului şi Ambalării propune următoarele deﬁniţii în “Petit glossaire de
l’emballage”:
- ambalajul este obiectul destinat să învelească sau să conţină temporar un produs sau un ansamblu de
produse pe parcursul manevrării, transportului, depozitarii sau prezentării, în vederea protejării acestora
sau facilitării acestor operaţii;
- ambalarea reprezintă operaţia de obţinere a “primului înveliş aﬂat în contact direct cu produsul”.
Institutul din Marea Britanie furnizează trei direcţii în deﬁnirea ambalării (Fratila R., 2001):
- sistem coordonat de pregătire a mărfurilor pentru transport, distribuţie, vânzare cu amănuntul si consum;
- cale de asigurare a distribuţiei la consumatorul ﬁnal, în condiţii optime şi cu costuri minime;
- funcţie tehnico-economica, care urmăreşte minimizarea costurilor la livrare.
În România, conform STAS 5845/1-1986, ambalajul reprezintă un “mijloc” (sau ansamblu de mijloace)
destinat sa învelească un produs sau un ansamblu de produse, pentru a le asigura protecţia temporară,
din punct de vedere ﬁzic, chimic, mecanic şi biologic în scopul menţinerii calităţii si integrităţii acestora, în
decursul manipulării, transportului, depozitarii si desfacerii până la consumator sau până la expirarea
termenului de garanţie.
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în i.a. Semestrul I
Ambalaje şi design în industria alimentară
Tot în conformitate cu standardul amintit, ambalarea este deﬁnita ca ﬁind “operaţie, procedeu sau
metoda, prin care se asigura cu ajutorul ambalajului, protecţie temporara a produsului”.
Termeni speciﬁci
În contextul ambalării se folosesc o serie de termeni, dintre care amintim:
Materialul de ambalare este destinat sa învelească temporar produsul ambalat;
Materialul de ambalaj este folosit pentru confecţionarea ambalajelor sau a accesoriilor acestora.
- mediu de ambalare, produs de ambalat, preambalare, accesorii, materiale si operaţii auxiliare ambalării
etc.
Preambalarea este operaţia de ambalare a unui produs individual, în absenta cumpărătorului, iar
cantitatea de produs introdusa în ambalaj este prestabilita si nu poate ﬁ schimbată decât prin deschiderea

sau modiﬁcarea ambalajului.
Preambalajul înşelator este preambalajul care creează impresia ca are o cantitate mai mare decât
cantitatea nominala. Se considera preambalat înşelător dacă peste 30% din volumul ambalajului nu este
ocupat cu produs sau în cazul în care în pachet exista produs cu mai puţin de 15% decât cantităţile
prevăzute de lege.
Toate preambalatele fabricate conform instrucţiunilor trebuie sa poarte următoarele inscriptii lizibile, care
sa nu poată ﬁ şterse:
- cantitatea nominala;
- o marca sau o inscripţie care sa permită identiﬁcarea ambalatorului sau a importatorului de preambalare;
- marca e, de cel puţin 3mm, situată în acelaşi câmp vizual cu cantitatea nominala. Aplicarea acestei mărci
garantează ca preambalatul îndeplineşte cerinţele prevăzute de instrucţiuni.
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