
FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA 

PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE 

PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI 

 
 

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA 
(COMPANIILE) care primesc formularul de notificare 

Autoritatea/Contactul 
Numele/Adresa/Telefon/Fax/ 
E-mail/Website 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
Serviciul Produse şi Servicii Alimentare şi Nealimentare 

Bucureşti Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1; cod postal : 
011865 

021.307.67.62 
Identificarea companiilor 
notificate si rolul lor in 
vanzarea produsului 

SC BRICOSTORE ROMANIA SA 
Calea Giuleşti nr.1-3 sector 6 Bucureşti  

Tel.:+40374249901 

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 

Producatorul sau 
reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  
care completeaza formularul 

 
SC BRICOSTORE ROMANIA SA 

Calea Giuleşti nr.1-3 sector 6 Bucureşti  
Tel.:+4 0374249901 
Fax:+4 0374 240055 

Numele, Functia, Adresa, 
Telefon, Fax, E-mail, website 
ale pesoanei de contact 

Lavinia Tanasescu- Manager Calitate, Calea Giuleşti nr.1-3 sector 
6 Bucureşti  

Fax:+4 0374 240055 
e-mail:  Lavinia.Tanasescu@bricodepot.ro 

Tel : +4 0752 012905 
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate 

Categoria. Sortimentul sau 
marca. 
Numele modelului 
(modelelor) sau Codul de 
bare/CN 
Tariful.Tara de origine 

1. DILUANT UNIVERSAL  0.9L             
Cod articol: 130127 
Cod de bare: 2000001301272 
Ţara de origine: România 

 

Descrierea/Fototografia 

 
Categoria. Sortimentul sau 
marca. 
Numele modelului 
(modelelor) sau Codul de 
bare/CN 
Tariful.Tara de origine 

2. SOLUŢIE ANTIMUCEGAI  0.9L                
Cod articol: 130128 
Cod de bare: 2000001301289  
Ţara de origine :România 

 

mailto:Lavinia.Tanasescu@bricodepot.ro


Descrierea/Fototografia 

 

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

Descrierea pericolului si 
posibila afectare a 
sanatatii/sigurantei si 
estimarea riscului si 
evaluarile realizate 

1. DILUANTUL  UNIVERSAL  0.9L are în compoziţie 

substanţa chimică :solvent nafta(petrol), aliph 
mediu(CAS : 64742-88-7, EC :265-191-7) ,care este o 
substanţă chimică periculoasă prezentând urmatoarele 
pericole :  

 Toxicitate acută Categoria 1 

 STOT RE Categoria 1 
Acest produs poate fi mortal în caz de înghiţire şi de 
pătrundere în căile respiratorii şi poate provoca leziuni 
ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată 
( nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol) 
Conform regulamentului 1272/2008 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
clasificare,etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 
amestecurilor, articolul 35 al.2 ,  
“ Ambalajele care conţin o substanţă sau un amestec 
periculos, livrat publicului larg, trebuie să nu aibă o formă 
sau un aspect care să atragă ori să stârnească 
curiozitatea activă a copiilor, sau care să inducă în 
eroare consumatorii şi, de asemenea, trebuie să nu aibă 
o prezentare similar sau un aspect utilizat(ă) pentru 
produsele alimentare sau pentru hrana pentru animale 
sau pentru produsele cosmetic ori medicinale , care să 
inducă în eroare consumatorii. 
Ȋn cazul în care ambalajul conţine o substanţă sau un 
amestec care îndeplineşte cerinţele de la secţiunea 3.1.1 
din anexa II, acesta trebuie să aibă un sistem de 
închidere rezistent la deschiderea de către copii, în 
conformitate cu secţiunile 3.1.2, 3.1.3 şi 3.1.4.2 din 
anexa II .” 
 
Produsul DILUANTUL  UNIVERSAL  0.9L nu are un 
sistem de închidere rezistent la deschiderea de către 
copii prezentând risc pentru sănătatea şi siguranţa. 
 

2. SOLUTIA ANTIMUCEGAI  0.9L  are în compoziţie 

substanţa chimică:quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides(M=10)(CAS: 
68424-85-1; EC: 270-325-2), care este o substanţă 
chimică periculoasă prezentând urmatoarele pericole :  

 Toxicitate acută - Categoria 4 

 Corodare pielii – Categoria de pericol 1B 
Acest produs poate fi nociv în caz de înghiţire şi nociv în 
contact cu pielea .De asemenea poate provoca arsuri 



grave ale pelii şi lezarea ochilor. 
Conform regulamentului 1272/2008 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
clasificare,etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 
amestecurilor, articolul 35 al.2 ,  
“ Ambalajele care conţin o substanţă sau un amestec 
periculos, livrat publicului larg, trebuie să nu aibă o formă 
sau un aspect care să atragă ori să stârnească 
curiozitatea activă a copiilor, sau care să inducă în 
eroare consumatorii şi, de asemenea, trebuie să nu aibă 
o prezentare similar sau un aspect utilizat(ă) pentru 
produsele alimentare sau pentru hrana pentru animale 
sau pentru produsele cosmetic ori medicinale , care să 
inducă în eroare consumatorii. 
Ȋn cazul în care ambalajul conţine o substanţă sau un 
amestec care îndeplineşte cerinţele de la secţiunea 3.1.1 
din anexa II, acesta trebuie să aibă un sistem de 
închidere rezistent la deschiderea de către copii, în 
conformitate cu secţiunile 3.1.2, 3.1.3 şi 3.1.4.2 din 
anexa II .” 
Produsul SOLUŢIE ANTIMUCEGAI  0.9L nu are un 
sistem de închidere rezistent la deschiderea de către 
copii prezentând risc pentru sănătate şi siguranţă. 

Inregistrarea accidentului  
(accidentelor)  

 

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse 

Tipuri/ Scopul/ Durata 
actiunii (actiunilor) si 
masurilor de precautie si 
identificarea companiei 
responsabile 

Articolul DILUANTUL  UNIVERSAL  0.9L ( cod  articol: 130127) a 
fost retras de la comercializare pe data de 26.09.2017, iar articolul 
SOLUTIA ANTIMUCEGAI  0.9L a fost retras de la comercializare 
pe data de 27.09.2017.Producatorul produselor KȌBER, a fost 

informat despre neconformitatea produselor iar producătorului i s-
a solicitat modificarea ambalajului produselor astfel încât să fie 

conform regulamentului 1272/2008 al Parlamentului European si 
al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificare,etichetarea 

şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor. 
Clientii vor fi anunţaţi prin intermediul site-ului www.bricodepot.ro 
şi prin afişe expuse în magazine în legătură cu neconformitatea 

produsului şi sunt rugaţi să înapoieze articolul cumpărat cu 
restituirea contavalorii articolului. 

 

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 

6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE 

PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA 

NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT 

STABILITI 

 

Sectiunea 6:  Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin 
produsele afectate 

Lista producatorilor/ 
Importatorilor sau reprezentanti 
autorizati din  Statul Membru:  
Nume/Adresa/ 
Tel/Fax/E-mail/Website 

 
KȌBER 

Strada Gheorghe Caranfil,nr.2,Comuna DUMBRAVA 
ROŞIE,JUD.NEAMŢ,617410 

Lista distribuitorilor/ 
Detailistilor:  

SC Bricostore România SA 
Bucureşti , Calea Giuleşti, Nr. 1-3, Sector 6 

http://www.bricodepot.ro/


Nume/Adresa/ 
Tel/Fax/E-mail/Website  

Numarul de produse (nr. serie 
sau data, coduri) detinute de 
producator/importator/ 
distribuitor/detailist/consumatori 
din Statul Membru 

DILUANT UNIVERSAL  0.9L (2000001301272) – 7438 
produse 
SOLUTIE ANTIMUCEGAI  0.9L (2000001301289) – 600 
produse 

 


