
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 Generala 

Supraveghere Piata / Serviciul Produse si 
Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: 
B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, Bucuresti / 

tel: 021 312 1275 / Fax 021 314 3462, 021 311 
0188 / Website : www.anpc.ro  

Identificarea companiilor 
notificate si rolul lor in 
vanzarea produsului 

Campania 301 – Protectie pedala de 
acceleratie si covorase  anterioare 

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 

Producatorul sau 
reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  
care completeaza formularul 

SC AUTO ITALIA Impex SRL 
Importator oficial al marci Maserati 

B-dul Timisoara, Nr. 102, Sector 6, Bucuresti 
Tel : 021.444.33.34 
Fax : 021.444.27.79 

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

Adrian Calinoiu – After Sales Manager 
Tel : 021.444.33.34 
Fax : 021.444.27.79 

Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate 

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

 
Categoria: Autovehicule 

Marca: Maserati 
                            Model: Quattroporte 
                            Model: Ghibli 

Tara de origine: Italia 
 

Descrierea/Fototografia  

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

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

Este posibil ca pedala de acceleratie sa 
ramana blocata in orice pozitie de 

functionare. Acest fapt poate fi cauzat de unul 
sau de mai multi factori precum: montarea 
incorecta a covorasului autovehiculului; 
elemente de fixare covoras lipsa si/sau 
deteriorate; posibile obiecte nefixate pe 

podea  



Inregistrarea accidentului  
(accidentelor)  

Nu au fost inregistrate incidente 

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse 

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

Tip mecanic / Interventie asistentiala de 
inlocuire a protectiei pedalei de acceleratie si 

verificare si, daca este necesar, inlocuire a  
covoraselor  anterioare / Durata: 0.45 h 

 

 

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 

SC AUTO ITALIA Impex SRL 
Importator oficial al marci Maserati 
B-dul Timisoara, Nr. 102, Sector 6, 

Bucuresti 
Tel : 021.444.33.34 
Fax : 021.444.27.79 
www.autoitalia.ro  

Lista distribuitorilor/ 
Detailistilor:  
Nume/Adresa/ 
Tel/Fax/E-mail/Website  

Unitatea Reparatoare Autorizata AutoItalia – 
service Maserati 

B-dul Timisoara, Nr. 117A, Sector 6, 
Bucuresti 

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

 
Numarul autoturismelor Maserati 

Quattroporte si Maserati Ghibli, vandute in 
Romania, vizate de operatiune - 36 
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 (Adresă) 

 
Subiect: Campanie de rechemare nr. 301 
 
Stimată Doamnă / Stimate Domn............................, 
 
Vă mulțumim că ați ales să dețineți un autovehicul Maserati! 

Maserati Romania acordă o atenție deosebită calității și siguranței dumneavoastră la volanul 
modelului dumneavoastră Maserati. 

In acest sens, dorim să vă informăm că în cazul autovehiculului Quattroporte sau Ghibli, 
având seria de șasiu ZAM …….……….…………………… ce se află în proprietatea 
dumneavoastră, a fost stabilită înlocuirea protecției pedalei de accelerație și, dacă este 
necesar, a covorașelor  anterioare, în vederea respectării standardelor impuse de Maserati.  

Această intervenție este esențială pentru a vă garanta plăcerea absolută de a conduce în 
siguranță.  

Intervenția este necesară deoarece pedala de accelerație poate rămâne blocată în orice 
poziție de funcționare. Acest fapt poate fi cauzat de unul sau de mai mulți factori precum:  

• Montarea incorectă a covorașului autovehiculului.  

• Elemente de fixare covoraș lipsă și/sau rupte.  

• Posibile obiecte nefixate pe podea. 

Vă rugăm să notați că autovehiculul dumneavoastră este dotat cu funcția de ”frânare de 
urgență”: activarea pedalei de frână dezactivează orice eventuală solicitare de cuplu motor 
trimisă de pedala de accelerație. Dacă pedala de accelerație rămâne blocată, utilizatorul va 
putea opri autovehiculul în siguranță folosind pedala de frână.  

Avem rugămintea să ne contactați cât mai curând posibil pentru a stabili o programare service. 
Această operație necesită doar câteva minute și va fi efectuată fără costuri pentru 
dumneavoastră.  

În cazul în care autovehiculul nu se mai află în proprietatea dumneavoastră, v-am fi 
recunoscători dacă ne-ați putea comunica numele și adresa actualului proprietar sau utilizator 
prin email la una dintre adresele: lucian.nitescu@maserati.ro; ionut.viziteu@autoitalia.ro sau 
telefonic la numerele 0726100068, 0726100165. Gestul dumneavoastră ne permite notificarea 
în timp util a noului proprietar cu privire la rezoluțiile Maserati. 
   
Vă cerem scuze pentru inconvenient și vă mulțumim anticipat pentru disponibilitatea 
dumneavoastră.  

 

Cu stimă, 

Departamentul Tehnic Maserati 
Data: ……… 

 


