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Acest studiu evaluează cantitativ sfera de cuprindere și tendințele comerțului cu produse 
contrafăcute care prezintă riscuri pentru sănătate, siguranță și mediu. Este bazat pe analiza 
unui set internațional unic de date privind sechestrul vamal și alte date privind aplicarea legii, 
împreună cu interviuri structurate cu experți în aplicarea legii.  

În principiu, toate mărfurile contrafăcute sunt riscante și pot prezenta o serie de riscuri pentru 
utilizatori. Pentru a lua în considerare diferitele grade de risc, studiul introduce două abordări 
specifice pentru a determina sfera de cuprindere a produselor contrafăcute periculoase. 

Abordarea generală ia în considerare produsele care trebuie să respecte standardele de 
siguranță specifice produselor și/sau care intră sub jurisdicția Agenției pentru Alimente și 
Medicamente din SUA și/sau fac obiectul proiectului de lege al Statelor Unite privind 
achiziționarea de produse în condiții de siguranță – SHOP SAFE ACT. Utilizând această 
abordare, se constată că produsele de îmbrăcăminte, piesele de schimb auto, aparatele 
optice și medicale, precum și produsele farmaceutice sunt cel mai des întâlnite produse 
contrafăcute periculoase. 

China și Hong Kong (China) sunt cei mai mari exportatori identificați de produse contrafăcute 
periculoase, produsele acestora reprezentând peste trei sferturi din produsele confiscate. 
Coletele poștale – a căror utilizare este determinată de popularitatea tot mai mare a 
comerțului electronic – reprezintă metoda cea mai frecventă de expediere a produselor 
contrafăcute periculoase, complicând în mod semnificativ procesele de depistare și detectare 
și reducând riscul de detectare și de aplicare a sancțiunilor. Uniunea Europeană și Statele 
Unite au fost principalele economii de destinație ale coletelor mici conținând mărfuri 
periculoase. Cu toate acestea, în ceea ce privește valoarea confiscărilor, transporturile de 
mărfuri pe cale maritimă sunt în mod clar dominante. Distribuția destinațiilor produselor 
contrafăcute periculoase expediate prin transport maritim variază, țările din Golful Persic 
situându-se în fruntea listei. 

O abordare mai bine orientată și mai restrânsă se referă numai la produsele alimentare, 
produsele farmaceutice, produsele cosmetice și categoriile de produse care au făcut cel mai 
frecvent obiectul alertelor de siguranță și al rechemărilor. Această abordare relevă faptul că 
cele mai des comercializate categorii de produse periculoase contrafăcute erau parfumuri și 
cosmetice, îmbrăcăminte, jucării, piese de schimb auto și produse farmaceutice. Majoritatea 
acestor mărfuri proveneau din China (55 % din confiscările vamale la nivel global) și din Hong 
Kong (China) (19 %). 60 % din mărfurile periculoase confiscate au fost expediate prin poștă, 
în timp ce transportul maritim a reprezentat principalul mod de transport în ceea ce privește 
valoarea confiscată. 

Vânzările online au reprezentat 60 % din confiscarea la nivel global a produselor periculoase 
destinate UE. Cu toate acestea, în ceea ce privește valoarea confiscată, acestea nu au 
reprezentat decât o mică parte. Dintre produsele contrafăcute periculoase comandate online, 
produsele cosmetice au fost cele mai frecvente, fiind urmate de articole de îmbrăcăminte, 
jucării și piese de schimb auto. Majoritatea acestor mărfuri (75 %) au fost expediate din China. 

Pandemia COVID-19 a afectat comerțul cu produse contrafăcute periculoase și, în majoritatea 
cazurilor, criza a agravat tendințele existente. Acesta este, în special, cazul medicamentelor 
contrafăcute și al altor sectoare cu risc mare, precum sectorul băuturilor alcoolice, în care 
întreruperea lanțurilor de aprovizionare și modificarea cererii au creat un nou potențial de 
activitate infracțională. Oricum, această creștere globală accentuată a numărului de produse 
contrafăcute a vizat nu numai medicamentele și echipamentele individuale de protecție (EIP), 



ci multe alte produse care pot prezenta, de asemenea, riscuri pentru sănătate și siguranță, 
inclusiv bunuri de consum și piese de schimb. 

Pentru a înțelege și a combate riscul reprezentat de comerțul cu produse contrafăcute și 
piratate periculoase, administrațiile publice au nevoie de informații actualizate cu privire la 
amploarea, sfera de cuprindere și tendințele acestuia. Acest studiu face parte dintr-un efort 
de monitorizare continuă menit să sprijine elaborarea și aplicarea politicilor. 


