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Fraudele alimentare – practici, legislaţie, standarde şi audit 
 
Autor: Cornelia ŞULEA, auditor șef pentru sisteme de management (calitate, siguranţa alimentului) la SRAC CERT, 
Bucureşti. 
 

1. Ce sunt fraudele alimentare? 
 

Trăim într-o perioadă în care ştirile despre comiterea unor fraude nu ne mai surprind. Însă fraudele care au ca 
subiect alimentele nu sunt foarte bine înţelese sau se confundă cu alte noţiuni, de exemplu siguranţa sau securitatea 
alimentelor. De aceea, este necesară clarificarea terminologiei. 

Frauda alimentară este o substituţie frauduloasă şi intenţionată, diluţie sau adăugare în produse sau materii 
prime, sau prezentare falsă a produselor sau materialelor, în scopul unor câştiguri financiare, prin creşterea valorii 
aparente a produsului sau reducerea costului de producție [1]. 

 
Figura 1. Terminologie care diferențiază [2] 

 
Din categoria fraudelor alimentare fac parte acţiunile evidenţiate mai jos. Actele motivate ideologic nu se 

încadrează în categoria fraudelor alimentare. 

 
Figura 2. Terminologie specifică [2] 
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În legislaţia UE nu există în prezent o definiţie a fraudei din sectorul alimentar. 
Falsificarea alimentelor, rareori este însoţită de afectarea sănătăţii consumatorilor (declanşarea unor alergii 

alimentare, stări de boală datorită prezenţei unor componente nedestinate consumului uman, de exemplu melamina 
sau uleiuri minerale etc.). În schimb, produce efecte asupra economiei, prin obţinerea de câştiguri nejustificate şi 
neplata unor taxe, efecte morale, scăzând încrederea consumatorilor în anumite produse sau industrii, având un impact 
negativ asupra sectorului agroalimentar (sectorul agroalimentar este unul dintre cele mai mari sectoare economice din 
UE, asigurând 48 de milioane de locuri de muncă şi generând venituri de 715 miliarde euro anual). 
 

2. Practici incorecte 

Fraudele alimentare au intrat în atenţia publicului, dar şi a oficialilor de la Uniunea Europeană după scandalul 
cărnii de cal din 2013. Cele mai frecvente şi mai recente tipuri de fraude alimentare sunt:  

 Substituirea – înlocuirea unui ingredient sau o parte a produsului de înaltă valoare cu un alt ingredient sau o 
parte din produs de valoare mai mică, de exemplu:  
 comercializarea cărnii de cal ca fiind carne de vită;  
 amestecarea unor condimente provenite din plante aromatice (de exemplu, oregano, şofran) cu părţi 

din plante necomestibile;  
 diluarea mierii de albine cu sirop de zahăr sau comercializarea mierii fără polen (mierea este unul dintre 

alimentele cele mai falsificate, reprezentând 7% din cazurile de fraudă alimentară; 75% din mierea 
cumpărată de la magazine nu conţine polen;  

 adăugarea de melamină în lapte praf, ouă sau produse din soia;  
 adăugarea în cafeaua măcinată sau instant de alte produse (de exemplu, porumb prăjit, orz prăjit, praf 

de cicoare, zahăr ars etc.). 
 Diluția – amestecarea unui ingredient lichid de valoare mare cu un altul de valoare scăzută, precum: 

 diluarea uleiurilor superioare (de exemplu, ulei de măsline extravirgin sau ulei de trufe) cu uleiuri 
inferioare (de exemplu, ulei de porumb) sau chiar uleiuri minerale.  

 Contrafacerea – copierea numelui de marcă, concept de ambalare, reţetă, metoda de prelucrare a 
produselor alimentare etc., pentru a obţine câştiguri economice, cum ar fi: 
 vânzarea unor vinuri inferioare sub denumiri de marcă (Murfatlar, Jidvei etc.); 
 menţiunea pe etichetă a utilizării unor tehnologii avansate, care  garantează siguranţa produselor, 

precum termoskin pentru mezeluri feliate şi ambalate (realizarea condiţiilor de vacuum în pachet la o 
presiune de 15 atmosfere), când de fapt s-au folosit tehnologii obişnuite.  

 Disimularea – ascunderea calității scăzute a unui produs sau a unui ingredient alimentar, de exemplu: 
 utilizarea alcoolului tehnic (care conţine metanol) în băuturile spirtoase; 
 nemenţionarea sau menţionarea incorectă a originii unui ingredient (de exemplu, origine UE, când de 

fapt este din China).  
 Etichetarea incorectă – introducerea unor afirmaţii false pe ambalaj pentru câştig economic, de exemplu: 

 comercializarea alimentelor obişnuite drept alimente ecologice;  
 comercializarea sării pentru drumuri drept sare alimentară;  
 comercializarea pâinii negre fabricată din făină alba cu coloranţi;  
 etichetarea peştelui provenind din acvacultură ca fiind pescuit în mediul sălbatic sau comercializarea 

unei varietăţi inferioare de peşte sub denumirea unei categorii superioare sau a unei specii mai scumpe;  
 indicarea incorectă pe etichete a greutăţii;  
 folosirea neîndreptăţită a unor logouri de calitate indicând originea sau bunăstarea animalelor; 
 falsificarea şi comercializarea alimentelor după data de expirare a acestora.  

 Exagerarea neautorizată – vânzarea unor alimente cu menţionarea unor puteri miraculoase vindecătoare.  
 Piața gri. Furturi – achiziţia unor alimente din pieţe, târguri, cu preţuri foarte mici, care indică sustragerea 

acestora de la producători consacraţi.  
 Alte practici:  

 comercializarea cărnii de cal tratate cu fenilbutazonă drept carne de cal comestibilă (fenilbutazona este 
un medicament antiinflamator folosit la tratarea cailor, dar periculos pentru om);  

 utilizarea cărnii provenite de la animale clonate.  
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3. Legislaţie  
 

La Uniunea Europeană nu există legislaţie specifică, dedicată fraudelor alimentare. În câteva regulamente se 
regăsesc totuşi elemente specifice, cum ar fi: 

 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire 
a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru 
Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare: 
 Articolul 8, Protecţia intereselor consumatorilor: 

(1) Legislaţia alimentară are drept obiectiv protejarea intereselor consumatorilor şi asigură o bază care 
le permite acestora să facă o alegere în cunoştinţă de cauză în legătură cu produsele alimentare pe care 
le consumă. Ea are drept scop prevenirea: 

(a) practicilor frauduloase sau înşelătoare; 
(b) contrafacerii produselor alimentare; 
(c) oricăror alte practici care pot induce în eroare consumatorul. 

 
 Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru 
animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor. 

 
 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 

informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare: 
 interzicerea reclamelor şi a practicilor de etichetare înşelătoare; 
 etichetarea originii. 
 
Ţara de origine sau locul de provenienţă trebuie să fie menţionate în următoarele cazuri: 
 când aceasta e obligatorie prin legislaţia UE specifică (verticală) (exemplu: carne de vită, ulei de măsline, 

miere etc.); 
 pentru carnea de porc, carnea de oaie, carnea de capră (proaspătă, refrigerată sau congelată);  
 acolo unde omisiunea menţionării ţării de origine sau locului de provenienţă poate induce în eroare 

consumatorul cu privire la adevărata ţară de origine sau la adevăratul loc de provenienţă al alimentului, 
în special dacă informaţia care însoţeşte produsul sau eticheta în ansamblul ei ar sugera în alt fel că 
produsul are o altă ţară de origine sau un alt loc de provenienţă. 

 
În legislaţia naţională: 
 Legea nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui 

proaspăt pentru consum şi a produselor lactate, care are în plus faţă de Regulamentul 1169/2011: 
f) ţara de origine şi locul de provenienţă a laptelui crud, materie primă pentru consum;  
g) denumirea ambalatorului şi marca de identificare;  
h) numele, denumirea comercială şi adresa procesatorului din sectorul laptelui pentru consum. 
Produsele lactate trebuie să prevadă pe etichetă, în mod obligatoriu, avertizarea cuprinzând sintagma 
„Conţine lapte praf în proporţie de . . .%”.  

 
 Hotărârea nr. 984 din 25 august 2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor: 
 Art. 4, litera b, cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei: comercializarea cărnii prin substituirea speciei de 

animale de la care provine; 
 Art. 4, litera c), cu amendă de la 2500 lei la 3000 lei: folosirea la prepararea produselor alimentare 

destinate consumului uman sau hranei pentru animale a unor aditivi sau a altor substanţe chimice 
neavizate/neautorizate ori interzise, precum şi depăşirea concentraţiilor legal admise în cazul celor 
permise. 

 
 Legea nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia 

cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor 
(actualizată la data de 9 aprilie 2016): 
e) deformarea substanţială a comportamentului economic al consumatorilor – folosirea unei practici 
comerciale cu scopul de a afecta în mod considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în 
cunoştinţă de cauză, determinându-i astfel să ia o decizie pe care altfel nu ar fi luat-o. 
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Având în vedere practicile enumerate mai sus, la Uniunea Europeană s-au luat măsuri, mai ales în privinţa 
îmbunătăţirii comunicării instituţionale: „Food Fraud Contact Points” (FFCP), „Food Fraud Network” (FFN), 
„Administrative Assistance and Cooperation” (AAC). 

Responsabilitățile referitoare la combaterea fraudelor alimentare sunt alocate astfel: 
 Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje – instrument util pentru schimbul rapid de informaţii între 

statele membre şi Comisia Europeană; 
 Oficiul Alimentar şi Veterinar al Comisiei (OAV) – care nu dispune de resursele şi de instruirea necesare 

pentru a se concentra asupra fraudelor din sectorul alimentar; 
 Europol (este o organizaţie de combatere a criminalităţii la nivel european, având sediul la Haga Olanda) – 

schimb de informaţii referitoare la anchetele cu caracter transfrontalier; 
 Responsabilitatea întreprinderilor: de a garanta integritatea produselor alimentare şi de a cere furnizorilor 

săi să menţină condiţiile de siguranţă şi de securitate în lanţul alimentar. 
 

În România, autorităţile implicate în controlul fraudelor alimentare sunt Autoritatea Naţională Sanitar 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Regionale, Ministerul Sănătăţii, 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi, nu în ultimul rând, Poliţia locală. 
 

4. Standarde 
 
Frauda alimentară este tratată astfel în standardele de certificare: 

 ISO 9001:2015 (nu are cerințe explicite): 
Cap. 6.1. Acţiuni de tratare a riscurilor şi oportunităţilor (trebuie să fie identificat riscul de fraudare a materiilor 
prime sau produselor finite); 
Cap. 8.2.2. Determinarea cerinţelor pentru produse şi servicii (asigurarea respectării cerinţelor legale şi 
respectarea declaraţiilor proprii referitoare la produse); 
Cap. 8.4.1. Generalităţi referitoare la Controlul proceselor, produselor şi serviciilor furnizate din exterior 
(controlul produselor furnizate din exterior, criterii pentru evaluarea, selectarea şi monitorizarea furnizorilor); 
Cap. 8.6. Eliberarea produselor şi serviciilor (dovezi ale conformităţii cu criteriile de acceptare). 

 
 ISO 22000:2005 (nu are cerințe explicite): 
Cap. 7.2.3.f. Programe Preliminare. Managementul materialelor achiziţionate (selectare şi evaluare furnizori); 
Cap. 7.3.3.1. Materii prime, ingrediente şi materiale în contact cu produsul (originea şi criterii de acceptare din 
punct de vedere al siguranţei alimentului); 
Cap. 7.3.4. Utilizare preconizată (manipulare şi utilizare greşită neintenţionată); 
Cap. 7.4.2. Identificare pericole (informaţii din lanţul alimentar referitoare la pericole relevante); 
Cap. 7.9. Sistem de trasabilitate (identificarea materialelor primite de la furnizori direcţi şi ruta iniţială de 
distribuţie a produsului finit). 

 
 IFS Food, vers. 6/2014 (are cerințe explicite referitoare la fraudarea alimentelor): 
Cap. 4.4.5. Aprovizionarea: 
„Produsele achiziţionate trebuie să fie verificate în conformitate cu specificaţiile existente şi pentru 
autenticitatea lor, pe baza analizei pericolelor şi a evaluării riscurilor asociate.  
Programul acestor verificări trebuie să ia în considerare cel puţin următoarele criterii: cerinţele produsului, 
situaţia furnizorului (conform evaluării acestuia) şi impactul produselor achiziţionate asupra produsului finit. 
Originea lor trebuie verificată în mod suplimentar, dacă acest lucru este menţionat în specificaţie.” 
Cap. 5.6.8. Analiza produsului: 
„Pe baza analizei pericolelor, evaluării riscurilor asociate şi a oricărei informaţii interne sau externe privind riscul 
unui produs ce poate avea un impact asupra siguranţei şi/sau calităţii (inclusiv falsificare sau fraudă) produselor 
alimentare, compania trebuie să-şi actualizeze planul de control şi/sau să ia măsuri adecvate pentru a controla 
impactul asupra produselor finite”. 
Cap.  6.2.2. Securitatea locaţiei: 
„Trebuie să existe proceduri care să prevină falsificarea/sabotajul şi/sau să permită identificarea semnelor de 
falsificare/sabotaj”. 

 
 BRC Global Standard Food Safety, ed. 7:2015 [1]  (are cerinţe explicite referitoare la fraudarea alimentelor): 
Cap. 3.5.1.1. Aprovizionare, monitorizare furnizori: 
„...Compania trebuie să-şi documenteze analiza de risc pentru fiecare materie primă sau grup de materii prime, 
inclusiv ambalajele, pentru a identifica riscurile potenţiale referitoare la siguranţă, legalitate şi calitate.” 
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Cap. 5.4. Autenticitatea produselor, reclamaţii şi lanţul de custodie: 
„...acces la informaţii referitoare la slăbiciuni ale lanţului de distribuţie (asociaţii comerciale, surse 
guvernamentale, surse private);  
„Analiza vulnerabilităţii trebuie să conţină: 

 istoric al incidentelor de falsificare sau înlocuire; 
 factori economici care fac falsificarea sau înlocuirea mai atractive; 
 acces facil la materii prime pe lanţul de aprovizionare; 
 sofisticarea modalităţilor de testare a falsificărilor; 
 natura materiilor prime. 

Această analiză trebuie să ţină cont de schimbări; trebuie sa fie revizuită anual.” 
„Dacă se constată că o materie primă are risc de falsificare, trebuie introdus proces de testare adecvat.” 
„Dacă produsele finite sunt etichetate sau există reclamaţii referitoare la materiile prime, atunci fiecare lot 
de materii prime trebuie verificat în privinţa: 

 originii; 
 statusului (de exemplu, GlobalGAP sau GMO free); 
 denumirilor comerciale specifice ale unor ingrediente. 

Trebuie menţinute înregistrări ale recepţiei, trasabilităţii, modului de ambalare etc. Testarea balanţei masice 
trebuie făcută cu o frecvenţă prestabilită, dar cel puţin la 6 luni.” 
„Dacă se fac reclamaţii referitoare la metoda de producţie (exemplu, Halal, Kosher, organic etc.) trebuie 
menţinute dovezi ale statusului certificării în locaţie.” 
„Diagrama de flux a procesului trebuie să identifice zonele posibile ale falsificării sau substituţiei. ” 

 
 Global Food Safety Initiative (GFSI) va include cerinţe referitoare la Fraudele alimentare în GFSI Guidance, 

vers. 7, care va fi finalizat în 2016: 
FSM 11. Audit intern:  
„...organizaţia trebuie să-şi realizeze auditul intern care să acopere Planul HACCP, Planul de securitate şi Planul 
de diminuare a vulnerabilităţii la fraudele alimentare.” 
FSM 15. Aprovizionarea: 
„...standardul solicită ca procesul de aprovizionare al organizaţiei să asigure controlul tuturor surselor externe 
de produse şi servicii care pot avea impact asupra siguranţei alimentului, inclusiv diminuarea vulnerabilităţii la 
fraudele alimentare.” 
FSM 22. Evaluarea vulnerabilităţii la fraudele alimentare:  
„...standardul solicită existenţa unei proceduri documentate de evaluare a vulnerabilităţii la fraudele alimentare 
care să asigure identificarea potenţialelor vulnerabilităţi şi să prioritizeze măsurile de reducere a acestora.” 
FSM 23. Planul de reducere a fraudelor alimentare: 
“...standardul solicită ca organizaţia să aibă un plan documentat care să specifice măsurile implementate pentru 
reducerea riscurilor publice de afectare a sănătăţii datorate vulnerabilităţilor la fraudele alimentare identificate. 
Acest plan trebuie să fie suportat de Sistemul de management al siguranţei alimentului al organizaţiei. 

 
GFSI include conceptul de Vulnerabilitate la fraude alimentare (susceptibilitatea sau expunerea la o deficienţă 

care poate afecta sănătatea consumatorilor şi/sau are un impact economic sau reputaţional asupra unei companii 
producătoare de alimente, datorită unor operaţiuni incorecte care nu-i sunt adresate)  sub umbrela Sistemului de 
management al siguranţei alimentului (SMSA). 

 

Figura 3. Diminuarea fraudării alimentelor – parte integrantă a SMSA 
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5. Auditarea vulnerabilității la fraudele alimentare 
 

Auditorul trebuie să se asigure că există o echipă de evaluare competentă și că organizația are sau nu nevoie de un 
Plan de diminuare a fraudelor alimentare. Se poate aplica un arbore decizional, figura 4. 

 

 

Figura 4. Arbore decizional pentru determinarea nevoii aplicării unei evaluări de vulnerabilitate la fraude alimentare 
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Dacă organizația a decis să facă evaluarea vulnerabilităţii la fraudele alimentare, auditorul trebuie sa aplice 
metodele obişnuite de audit, de ex. ciclul PDCA.  

 Contextul: 
 Care este politica naţională referitoare la fraudele alimentare?  
 Este simplu sau dificil să fie falsificate materiile prime?  
 Tehnologia sau cunoştinţele de falsificare sunt general cunoscute?  
 Cât de simplă este detectarea falsificării unei materii prime şi prin ce metode se poate face?  
 Cât de simplă este tehnologia de falsificare a produselor finite ale companiei?  
 Cât de simplă este detectarea falsificării sau contrafacerii produselor finite şi prin ce metode se poate 

face? 
 Au fost raportate incidente de falsificare a unor materii prime sau produse finite similare?  
 Cum se poate defini aprovizionarea şi preţul materiilor prime? Au acestea un preţ ridicat?  
 Care este starea economică a companiei (profitabilă sau în declin)?  
 Este o cultură etică slabă în companie? Sunt motivaţi angajaţii să comită fraude?  
 A fost implicată compania în infracţiuni economice în trecut?  
 Care este rata nivelului de corupţie în ţara în care compania este activă (conform indexului oficial)?  
 Există tensiuni financiare în relaţia cu furnizorii direcţi?  
 Care este situaţia economică a furnizorilor direcţi?  
 Au fost implicaţi furnizorii direcţi ai companiei în infracţiuni economice în trecut?  
 Au fost furnizorii direcţi ai companiei victime ale unor fraude comise de către proprii lor furnizori?  
 Care este situaţia economică a sectorului în care activează compania (creştere, declin al pieţii)?  
 Au fost implicaţi clienţii companiei în infracţiuni economice în trecut?  
 Care este nivelul de competiţie în sectorul în care activează compania?  
 Sunt diferenţe de preţuri ca efect al impunerii unor reglementări legale?  

 
 Responsabilităţi: 

 Este constituită Echipa de detectare a fraudelor sau vulnerabilităţii la fraudele alimentare?  
 Responsabilităţile în cadrul echipei sunt stabilite? Sunt cunoscute?  
 Este numit un purtător de cuvânt pentru relaţia cu Autorităţile şi mass-media?  

 
 Documente: 

 A fost documentată procedura Food Fraud?  
 A fost aprobată de conducerea organizaţiei?  
 Este difuzată şi cunoscută de către responsabilii de procese?  

 
 Realizare, monitorizare: 

 Se iau măsuri speciale în companie pentru detectarea fraudării materiilor prime?  
 Există un sistem de monitorizare structurat pentru detectarea fraudării produselor finite ale companiei?  
 Se fac înregistrări ale constatărilor? Se iniţiază acţiuni corective?  

 
 Verificare, îmbunătăţire: 

 Sistemul de monitorizare al detectării fraudelor din companie este verificat periodic (de exemplu, 
audituri interne)?  

 Rezultatele verificărilor au fost raportate conducerii?  
 S-au aplicat corecţii şi acţiuni corective în urma verificărilor? Au fost ele eficace?  

 
Referitor la poziţia şi competenţa auditorului: nu se aşteaptă ca auditorul să identifice posibilele fraude 

alimentare sau să constate dacă planul de diminuare a vulnerabilităţii la fraude este bun sau rău, doar să constate că 
există un plan documentat implementat. Se poate apela la un expert, dacă organizaţia auditată doreşte acest lucru. 
 

6. Concluzii şi măsuri 
 
Fraudele alimentare, fiind motivate economic, au cauze profunde în contextul economic în care companiile 

operează. Printre posibilele cauze pot fi: 
 riscul de a fi prins şi sancţiunile sunt reduse, iar câștigurile financiare sunt ridicate; 
 lanţul de aprovizionare cu alimente este adeseori lung şi complex şi implică mulţi operatori economici din 

sectorul alimentar şi alte părţi; caracterul transfrontalier al lanţului alimentar; 
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 criza economică actuală; 
 măsurile de austeritate care afectează agenţiile de control; 
 presiunea din partea sectorului comerţului cu amănuntul şi a altora de a produce alimente tot mai ieftin. 
 
Măsurile care pot reduce fraudele alimentare trebuie să fie luate tot la nivel macroeconomic [9]: 
 îmbunătăţirea trasabilităţii ingredientelor şi a produselor în cadrul întregului lanţ alimentar; 
 crearea unui laborator de referinţă al UE pentru autenticitatea alimentelor; 
 auditurile să includă aşa-numitele „verificări ale bilanţului de masă” privind fluxurile de intrări, de ieşiri şi de 

deşeuri; 
 crearea de condiţii adecvate pentru a le permite denunţătorilor să denunţe practicile răuvoitoare în condiţii de 

siguranţă şi de anonimat; 
 conştientizarea importanţei unei etichetări clare şi transparente a produselor; 
 introducerea sistemelor de certificare electronică în lanţul alimentar; 
 instituirea unui registru european centralizat pentru paşapoartele cailor în vederea prevenirii emiterii 

frauduloase a unor paşapoarte duplicat; 
 trecerea de la o abordare de natură administrativă şi veterinară la una de natură poliţienească; existenţa în 

cadrul instanţelor desemnate a unor judecători cu expertiză în legislaţia alimentară; 
 implementarea de tehnologii şi metode utilizate pentru a detecta frauda din sectorul alimentar, cum este 

tehnologia cu senzori, analiza datelor şi amprentarea produselor, şi să faciliteze disponibilitatea pe piaţă a 
testelor pe termen scurt; 

 introducerea testelor ADN, ca procedură standard, în cadrul controalelor la faţa locului, pentru determinarea 
speciei, în special în ceea ce priveşte produsele din carne şi din peşte, şi crearea, în acest scop, a unei baze de 
date centralizate a testelor ADN; 

 rezultatele controalelor ar trebui făcute publice într-un mod accesibil şi uşor de înţeles de către consumatori; 
 sancţiuni mai dure, cel puţin pentru a neutraliza avantajul economic estimat vizat prin încălcarea legii; 
 obligaţii pentru toate laboratoarele de cercetare şi angajaţii acestora de a notifica autorităţile de supraveghere 

competente cu privire la rezultatele tuturor testelor efectuate asupra produselor alimentare şi hranei pentru 
animale care sugerează comiterea unei fraude. 

 
La Centrul ASSET (ASsured, SafE and Traceable food) de la Universitatea Queen's din Belfast există un laborator 

bazat pe bioanaliză, în care lucreaza Profesorul Chris Elliott-Omul care vânează „falsificatorii de mâncare”. La el apelează 
autorităţi şi clienți din întreaga lume. 

La Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare Bucureşti se desfăşoară acţiuni 
pentru depistarea fraudelor alimentare (metode de laborator care utilizează microorganisme). 

În Codul Penal al României, Art. 357, se menţionează: „Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de 
alimente, băuturi ori alte produse falsificate sau substituite, dacă sunt vătămătoare sănătăţii, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.” 

Toate aceste măsuri nu pot avea însă efect dacă operatorii economici nu devin mai conştienţi şi mai responsabili 
de efectele fraudelor alimentare asupra activităţii lor, iar consumatorii, dacă nu sunt mai atenţi la ce cumpără, la 
informaţiile de pe etichete, la informaţiile din mass-media, judecate cu discernământ. Faţă de alte infracţiuni 
economice, se pare că există o mare toleranţă a consumatorilor care nu reclamă fraudele, de multe ori evidente, 
mulţumindu-se cu mica satisfacţie că au cumpărat mai ieftin, chiar dacă produsul este mai slab calitativ. Unele 
organizaţii implicate în depistarea fraudelor alimentare au constatat că „adesea, când se ţin seminarii despre fraudă, o 
parte din cei din public sunt ei înşişi fraudatori. Vin ca să ştie ce mai este nou.” 


