
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 Nationala pentru Protectia 
Consumatorilor / Directia Control si 
Supraveghere Piata / Serviciul Produse si 
Servicii Alimentare si Nealimentare /  
Adresa: Bd. Aviatorilor nr. 72, sector1, 
Bucuresti /  
Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3462 / 
Web: www.anpc.ro 

 
Identificarea companiilor 
notificate si rolul lor in 
vanzarea produsului 

Nu exista companii care trebuie notificate 

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 
Producatorul sau 
reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  
care completeaza formularul 

Distribuitor: 
IKEA Romania 

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

Carmen Labes  
Product Requirements & Compliance 

specialist  
IKEA Romania 

Sos Bucuresti -Ploiesti, nr 42A, sect.1 
Bucuresti,013696 

tel:  +40  744 111 756 
email:  carmen.labes@IKEA.com 

www.IKEA.com 
 

Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate 
Categoria. Sortimentul sau 
marca. 
Numele modelului 
(modelelor) sau Codul de 
bare/CN 
Tariful.Tara de origine 

Pelerină de liliac LATTJO 
cod de produs: 603.116.50 
pret 49.99 lei 
 
 
 
 
 
 
 



Descrierea/Fototografia Pelerină  liliac pentru copii 

 
 

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

Sistemul de prindere ( banda  de tip ”arici” )  
din jurul gatului  se poate bloca si nu poate fi 
desprins cu usurinta. 
 
Risc de strangulare sau de rănire în jurul 
gâtului. 

Inregistrarea accidentului  
(accidentelor)  

Magazinul  IKEA din Romania nu a primit 
nicio sesizare din partea clientilor. 

 
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse 

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

Produsele nu se mai găsesc în prezent în 
magazin. 

Actiunea de rechemare,  de pe toate pietele 
de vanzare, a fost lansata de catre compania 
IKEA in data de 06 aprilie 2016 . 

Informarea clientilor  se face prin 
urmatoarele canale de comunicare: 

Presa 

Magazine IKEA  

IKEA website www.IKEA.com;   www.IKEA.ro 
  

Compania IKEA recomandă clienților care au 
cumpărat  pelerină de liliac LATTJO pentru 
copii să nu îi mai lase să se joace cu ea și să 
o aducă înapoi la magazinul IKEA unde vor 
primi înapoi suma integrală pe care au plătit-
o pentru produs. 
Dovada plății (bonul) nu este necesară. 

Durata actiunii  de rechemare este de 120 de 
zile. 



 
Pentru piata UE, notificarea” GPSD Business 
Application”    s-a efectuat de catre  
compania IKEA din Suedia. 
 
 

 
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 

 

Lista distribuitorilor/ 
Detailistilor:  
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 

 

 


