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1.Scop şi domeniul de aplicare 

Prezenta instructie reglementează metodologia privind pastrarea produselor care dupa deschidere au 
indicatii privind cu data limita de consum si conditiile de pastrare . 
 
 

2. Definiţii şi prescurtări 

MG = Manager  

RMC = Reprezentantul Managementului Calitatii 

RA = Responsabil de activitate 

SDBA = Sef departament bloc alimentar 

DLC = Data limita de consum 
 

3. Responsabilitati 

Responsabil de proces = SDBA 

Echipa de proces  = RMC, SDBA, RA implicati 
 

4. Descriere  

           Toate produsele, materii prime /produse semifinite/produse finite, trebuie identificate prin 
etichete originale sau interne care conțin informatii referitoare la furnizor/LOT/ziua si ora 
productiei/DLC; 
 Produsele care au fost transferate în alte ambalaje de păstrare decât cele de originale, se 
etichetează fie cu eticheta originala a produsului, fie cu eticheta internă care menționează 
furnizor/LOT/DLC 
 În situația în care valabilitatea produsului, după deschiderea ambalajului de origine este 
diferită față de cea a produsului înainte de deschidere, se va marca produsul cu data deschiderii și 
noul DLC după deschidere (dacă este diferit de cel initial). 
 În situația în care conditiile de pastrare ale produsului, după deschiderea ambalajului de 
origine sunt diferite față de cele  ale produsului înainte de deschidere , produsul se va depozita dupa 
deschidere in conditiile recomandate de furnizor. 

 
 

5. Înregistrări si anexe relevante pentru SMI/SMCSM 

Denumire înregistrare Cod 
Se păstrează 

la durata 

Etchete produse in care se 
mentioneata DLc-ul secundar 

   

 

 

6. Documente aplicabile cu procesul 

Denumire document Cod 

Controlul informatiilor documentate - documente PS-AD - 01 

Controlul informatiilor documentate - înregistrări PS-AD - 02 

 

Intocmit RMC 
 
Aprobat Manager  
 

 

 

 

  


