






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 Control si Supraveghere Piata si 

Armonizare Europeana  

Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare 

B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, Bucuresti 

Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 

www.anpc.gov.ro 

 

Identificarea companiilor 
notificate si rolul lor in 
vanzarea produsului 

OMEGA ROM TRADE `94 LTD, 
 având sediul social în România, București, Str. Vulcan 

Județu, nr. 39, bl. B1B, ap. 3, parter, Sector 3, București, 
în calitate de unic distribuitor al ASSA ABLOY în 

România cu privire la produsele afectate de prezenta 
acțiune corectivă voluntară. 

 

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 

Producatorul sau 
reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  
care completeaza formularul 

PRODUCĂTOR : ASSA ABLOY Limited 

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

Kate Corby 
Asociat Senior 

C/O Baker & McKenzie LLP 
100 New Bridge Street 

London 
United Kingdom 

Postal Code : EC4V6JA 
kate.corby@bakermckenzie.com 

+44 20 7919 1966 

Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate 

Categoria. Sortimentul sau Categoria : Încuietoare de poartă 



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

Marca : MAB – ASSA ABLOY 
Numele modelului : MAB 620C 

Codul de bare : 8022342677100 
CN Tariful : 83026000 

China 

Descrierea/Fototografia Produsul afectat este încuietoarea de poartă, model MAB 
620C (”Încuietoare de Poartă”). 
 
Încuietoarea de Poartă este instalată pe porțile externe 
aproximativ la înălțimea umărului. Mecanismul prezintă 
un braț culisant și este destinat porților cu o lățime de 1 
metru. Încuietoarea de Poartă este în mod obișnuit 
folosită în locațiile rezidențiale. 
 
Încuietoarea de Poartă a fost vândută în următoarele 
state membre ale Uniunii Europene : Bulgaria (1), 
Republica Cehă (24), Franța (6960), Grecia (5), Ungaria 
(19), Italia (5730), Portugalia (1), România (10), Slovenia 
(118), Spania (46) și Regatul Unit al Marii Britanii (78). 
Produsul a fost de asemenea vândut în Monaco, 
Moldova, Israel, Yemen, Africa de Sud, Namibia precum 
și in Statele Unite. 
 
ASSA ABLOY a vândut 14.901 de Încuietori de Poartă cu 
privire la care se desfășoară această acțiune corectivă, 
dintre care 12.992 de unități au fost vândute către 
distribuitori din statele membre prezentate mai sus. 

 

 

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

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

ASSA ABLOY a luat cunoștință despre faptul că în cazul 
a douăsprezece (12) Încuietori de Poartă dintr-un lot de 
14.901 unități s-au înregistrat desprinderi ale unei parți 
din carcasa metalică precum și a arcului la o viteză 
suficient de mare pentru a provoca prejudicii în cazul 
interacțiunii cu o persoană. 
 
Evaluarea realizată de către ASSA ABLOY cu privire la 



produsul în cauză a determinat faptul că condițiile privind 
grosimea, greutatea și structura mecanismului din fier 
erau inferioare celor specificate pentru lotul de produse 
care au fost fabricate în perioada curprinsă între anii 
2014 - 2015. 
 
Pe cale de consecință, corpul din metal al mecanismului 
se poate rupe sub presiunea forței exercitate de 
mișcarea arcului la momentul la care poarta se deschide 
la un unghi de 90 de grade sau mai mare astfel încât 
arcul și o parte din corpul de metal sunt, în mod forțat, 
desprinse de corpul Încuietorii de Poartă. Uleiul este de 
asemenea pulverizat din interiorul mecanismului. Pentru 
evitarea oricărui îndoieli, produsele fabricate în afara 
intervalului menționat mai sus nu sunt afectate. 
 
ASSA ABLOY a obținut o evaluare a riscului realizată de 
către o terță parte, inginer specialist. Această evaluare a 
indicat faptul că riscul general al producerii unor prejudicii 
era mediu, iar nivelul unor alte riscuri specifice era 
scăzut. 
 
Riscul estimat : mediu 

Inregistrarea accidentului  
(accidentelor)  

Până la această dată, niciun prejudiciu nu a fost raportat. 

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse 

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

Tipul acțiunii : Retragerea produsului de pe piață și 
recuperarea tuturor produselor furnizate consumatorilor 

Status : Acțiune în desfășurare 
Companie responsabilă : ASSA ABLOY Limited 

 

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 

 

 



[ANTET ASSA ABLOY] 

 

 

[Dată] 

[Adresă] 

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND SIGURANȚA PRODUSULUI: ÎNCUIETOARE 
POARTĂ SERIA 620C MARCĂ ASSA ABLOY 

În cooperare cu distribuitorii săi, ASSA ABLOY desfășoară un plan de acțiune corectivă 
voluntară cu privire la încuietorile sale de poartă seria 620C care au fost produse în perioada 
cuprinsă între anii 2014 – 2015 (”Încuietori de Poartă Afectate”). ASSA ABLOY a constatat 
faptul că părți din mecanism se pot desprinde în momentul în care Încuietorile de Poartă Afectate 
se deschid. Ați primit această scrisoare datorită faptului că unul dintre distribuitorii ASSA 
ABLOY consideră că ați avea instalată o Încuietoare de Poartă Afectată. 

VĂ RUGĂM SĂ PARCURGEȚI URMĂTORII PAȘI PENTRU A DETERMINA DACĂ 
AVEȚI UN PRODUS CARE NECESITĂ O ACȚIUNE CORECTIVĂ: 

1. Comparați produsul instalat pe poartă cu imaginea de mai jos. Carcasa unui MAB 620C 
are o lungime de aproximativ 170 mm. Acesta este diferit de produsul MAB 680C a cărui 
carcasă prezintă o lungime de aproximativ 310 mm și care nu este afectat. 

 

 

2. Îndepărtați carcasa Încuietorii de Poartă și identificați data producției care este indicată 
prin ”săptămână/an” pe partea corpului principal al Încuietorii de Poartă (a se vedea 
imaginea de mai jos). Încuietorile de Poartă Afectate au fost fabricate în perioada 
cuprinsă între anii 2014 – 2015 astfel încât acestea poartă o dată a producției cuprinsă 
între ”01/14” și ”52/15”. În cazul în care Încuietoarea de Poartă nu are ștampilată o dată a 
producției sau poartă o dată a producției care se situează fie înainte de ”01/14” fie după 
”52/15”, această Încuietoare de Poartă nu va face obiecutul prezentei acțiuni corective. 

Datele din imaginea de mai jos au următoarele semnificații : ”Production Date” – Data 
Producției ; ”Week number” – Numărul săptămânii ; ”Year” – An. 



  

ACȚIUNE CORECTIVĂ 

În cazul în care pașii de mai sus indică faptul că aveți o Încuietoare de Poartă Afectată, ASSA 
ABLOY vă solicită să procedați după cum urmează : 

1. Pentru motive de siguranță, acest prim pas trebuie parcurs exclusiv în momentul în 
care poarta este închisă și dumneavoastră trebuie să urmați pas cu pas 
instrucțiunile de mai jos. Vă rugăm să deconectați imediat brațul Încuietorii de Poartă și 
să îl îndepărtați complet. Brațul încuietorii și toate accesoriile vor fi păstrate și predate 
persoanei care va asigura instalarea încuietorii de poartă înlocuitoare. Vă rugăm să urmați 
pas cu pas aceste instrucțiuni. Va fi necesar să utilizați o cheie Allen de 4 mm. În cazul în 
care nu dețineți o asemenea cheie, vă rugăm să ne indicați acest lucru la momentul la care 
înregistrați produsul pentru înlocuire pe pagina de web ( vedeți punctul 2 de mai jos) și 
ASSA ABLOY va furniza această cheie către dumeavoastră. 
 

a. Îndepărtați carcasa de plastic de pe corpul Încuietorii de Poartă. 
 

 
 

b. Îndepărtați șurubul care leagă brațul dispozitivului de piesa cilindrică cu rol în asigurarea 
glisării utilizând Cheia Allen (4 mm) primită împreună cu această scrisoare : 



 

  

c. Ulterior, îndepărtați șurubul dintre brațul dispozitivului și șaibă (discul de metal 
prezentând o gaură rectangulară astfel cum este ilustrat mai jos) folosind aceeași Cheie 
Allen (4 mm). În acest moment nu ar trebui să întâmpinați nicio problemă în a îndepărta 
brațul din poziția sa. 

 

d. În final, îndepărtați piesa cilindrică astfel cum aceasta apare ilustrată în imaginea de mai 
jos. 



 

 

2. În curs de o săptămână de la data primirii prezentei scrisori, înregistrați-vă la adresa 
http://www.assaabloy.it/mab620c cu datele dumneavoastră de contact precum și cu 
numărul de produse ce necesită înlocuire. 

Odată ce ați înregistrat datele dumneavoastră de contact, vom păstra legătura pentru ca o 
încuietoare de poartă înlocuitoare să vă fie furnizată și, ulterior, instalată pe cheltuiala noastră. 

 

Vă mulțumim pentru ajutor și cooperare în această problemă, 

 

Cu stimă, 

ASSA ABLOY 



MAB620C Series Gate Closer  - Acțiune corectivă 

În cooperare cu distribuitorii săi, ASSA ABLOY desfășoară un plan de acțiune corectivă voluntară cu 

privire la Încuietorile sale de Poartă seria MAB 620C produse în perioada cuprinsă între Ianuarie 2014 și 

Decembrie 2015. Vă rugăm sa completați următorul formular pentru înregistrarea produsului 

dumneavoastră în vederea înlocuirii. 

 

Detalii de înregistrare: 

• Nume 

• Prenume 

• Adresă 

• Cod poștal 

• Oraș 

• Țară 

• Email 

• Telefon 

Detalii privind instalarea produsului 

• Data producției (Săptămână/An) [vă rugăm să consultați informațiile înscrise pe produs] 

• Adresa (de instalare) 

• Cod poștal (corespunzător adresei de instalare) 

• Oraș (corespunzător locului de instalare) 

• Țară (corespunzător locului de instalare) 

• Persoană de contact 

• Numărul de telefon al persoanei de contact 

Vă rugăm să bifați casuța de mai jos în cazul în care aveți nevoie de o cheie Allen de 4 mm și noi o vom 

trimite către dumneavoastră. 

• Cheie Allen de 4 mm necesară 

Finalizare înregistrare 

• Acest câmp este obligatoriu 



[ANTET ASSA ABLOY] 

 

 

Miercuri, 10 februarie 2016 

[Adresă] 

Simată Doamnă/Stimate Domn 

PROBLEMĂ DE SIGURANȚĂ : ÎNCUIETOARE DE POARTĂ SERIA MAB 620C 

Scopul prezentei scrisori este de a vă informa asupra faptului că ASSA ABLOY a luat cunoștință 
despre o problemă de siguranță ce ar putea afecta Încuietorile sale de Poartă MAB Seria 620C, 
fabricate  în perioada cuprinsă între anii 2014-2015 (”Încuietori de Poartă Afectate”). 

Problema de siguranță 

Într-un număr redus de cazuri, arcul metalic și o parte din carcasa metalică au fost desprinse în 
mod forțat în momentul în care Încuietoarea de Poartă Afectată a fost utilizată. Uleiul ar putea fi 
de asemenea pulverizat odata cu proiectarea acestor parți din  dispozitiv. În consecință, ASSA 
ABLOY a decis sa implementeze o acțiune corecționala de natură să retragă de pe piață 
Încuietorile de Poartă Afectate. 

De asemenea, ASSA ABLOY parcurge toate etapele necesare pentru a raporta această problemă 
autorităților competente în țările afectate în care o notificare în acest sens este obligatorie. 

Identificarea Încuietorilor de Poartă Afectate 

Vă rugăm să procedați la parcugerea următorilor pași pentru a determina dacă dețineti exemplare 
care necesită acțiune corecțională : 

1. Comparați produsul instalat pe poartă cu imaginea de mai jos. Carcasa unui dispozitiv 
MAB 620C are o lungime de aproximativ 170 mm. Acesta este diferit de produsele MAB 
680C ale căror carcase înregistrează o lungime de aproximativ 310 mm și care nu sunt 
afectate. 

 

2. Indepărtați carcasa Încuietorii de Poartă și identificați data producției care este indicată 
prin ”săptămână/an” pe partea corpului principal al Încuietorii de Poartă (vedeți imaginea 
de mai jos). Încuietorile de Poartă Afectate au fost fabricate în perioada cuprinsă între 
anii 2014 – 2015, astfel încât acestea poartă o dată a producției cuprinsă între ”01/14” și 



”52/15”. În cazul în care Încuietoarea de Poartă nu are ștampilată pe corpul ei o dată a 
producției sau poartă o dată a producției care se situează fie înainte de ”01/14” fie după 
”52/15”, această Încuietoare de Poartă nu va face obiectul prezentei acțiuni corective. 

Datele din imaginea de mai jos au următoarele semnificații : ”Production Date” – Data 
Producției ; ”Week number” – Numărul săptămânii ; ”Year” – An. 

 

 

 

Acțiune corectivă – Asistența dumneavoastră 

ASSA ABLOY vă solicită să procedați după cum urmează : 

1. Utilizând instrucțiunile prezentate mai sus, stabiliți dacă dețineți în inventarul societății 
dumneavoastră Încuietori de Poartă Afectate care nu au fost încă instalate. 

 
2. În cazul în care dețineți o Încuietoare de Poartă Afectată în inventarul dumneavoastră, vă 

rugăm : 

 
a. să separați de îndată Încuietorile de Poartă Afectate de restul stocului 

dumneavoastră astfel încât acestea să nu mai poată fi ulterior vândute/instalate 
(dacă vânzarea sau instalarea nu a avut loc anterior momentul identificării 
exemplarelor afectate) ; 

 
b. în curs de o săptămână de la primirea prezentei scrisori, contactați [reprezentantul 

dumneavoastră local de vânzări ASSA ABLOY] pentru a-i informa pe aceștia cu 
privire la numărul de Încuietori de Porți Afectate existente în inventarul 
dumneavoastră ; și 

 
c. în curs de trei săptămâni de la primirea prezentei scrisori, procedați la luarea 

tuturor măsurilor necesare astfel încât toate Încuietorile de Poartă Afectate aflate 
în posesia dumneavoastră să fie returnate către ASSA ABLOY. 

 
3. Vă rugăm să verificați înregistrările dumneavoastră și, în curs de o săptămână de la 

primirea prezentei scrisori, să trimiteți la adresa [se vor insera datele de contact ale ASSA 



ABLOY] un email conținând informații privind numele și adresa tuturor contractanților, 
constructorilor, distribuitorilor sau ale altor clienți cu privire la care aveți cunoștință că au 
achiziționat una sau mai multe Încuietoari de Poartă Afectate de la dumneavoastră. Vă 
asigurăm că ASSA ABLOY va utiliza aceste informații exclusiv în scopul furnizării de 
informații privind identificarea dispozitivelor afectate, respectiv în desfășurarea acțiunii 
corecționale corespunzătoare, și nu în alt scop. 

 
4. În cazul în care înregistrările dumneavoastră indică faptul că ați vândut și instalat 

Încuietori de Poartă Afectate către clienți - utilizatori finali, vă rugăm să transmiteți 
fiecărui client - utilizator final o copie după Scrisoarea de notificare adresată acestuia din 
partea ASSA ABLOY prin intermediul căreia se detaliază acțiunile necesar a fi 
întreprinse pentru a beneficia de înlocuirea produsului afectat, și care este atașată 
prezentei. Totodată, vă rugăm să trimiteți la adresa [se vor insera datele de contact ale 
ASSA ABLOY] un email prin care să furnizați lista acestor clienți precum și datele lor de 
contact. Reiterăm faptul că AASA ABLOY va utliza aceste informații exlcusiv în scopul 
derulării acțiunii corective. 
 

 
Vă mulțumim pentru asistența acordată în desfășurarea acestei acțiuni corective. 
 
 
 
Cu stimă, 
 
ASSA ABLOY 


