
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 6052 – Volan: airbag; 
- Cablaj alimentare filtru combustibil 

  

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 

Producatorul sau 
reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  
care completeaza formularul 

SC AUTO ITALIA Impex SRL 
Importator oficial al marcilor Fiat&Alfa 

Romeo&Lancia 
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: Fiat 
                            Model: Tipo 

Tara de origine: Turcia 
 

Descrierea/Fototografia  

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

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

Datorita unei amplasari neconforme, cablajul 
airbagului poate sa interfereze cu conectorul 
cablajului volanului conducand la o uzura a 
cablajului in sine. Aceasta uzura ar putea 
provoca aparitia unui scurt circuit care ar 
putea conduce la declansarea 
necorespunzatoare a airbag-ului.  



Alte componenete necesita a fi verificate in 
acelasi timp, cum ar fi cablajul de alimentare 
al filtrului de combustibil. 

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 
repozitionare cablaj airbag / Durata: 0.35h 

 

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 marcilor 

Fiat&Lancia&Alfa Romeo 
B-dul Timisoara, Nr. 102, Sector 6, 

Bucuresti 
Tel : 021.444.33.34 
Fax : 021.444.27.79 

www.fiat.com.ro  

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

Reteaua Distribuitorilor si Reparatorilor 
Autorizati 

www.fiat.com.ro 
(conform lista anexata) 

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

 
Numarul autovehiculelor Fiat Tipo, vandute 

in Romania, vizate de operatiune - 238 

 



 

 

 

 

NOTIFICARE SERVICE: 6052 

 

 

Model: Fiat Tipo  

- Volan: airbag 

- Cablaj alimentare filtru combustibil 

 

  

 

 

 

Stimate Client, 

 

 

Pe aceasta cale dorim sa va informam ca in cazul anumitor autovehicule Fiat Tipo, inclusiv autovehiculul 

dumneavoastra, datorita unei amplasari neconforme, cablajul airbagului poate sa interfereze cu conectorul 

cablajului volanului conducand la o uzura a cablajului in sine. Aceasta uzura ar putea provoca aparitia 

unui scurt circuit care ar putea conduce la declansarea necorespunzatoare a airbag-ului.  

Alte componenete necesita a fi verificate in acelasi timp, cum ar fi cablajul de alimentare al filtrului de 

combustibil. 

 

V-am fi recunoscatori daca ati putea sa duceti automobilul cat mai curand posibil la concesionarul de la 

care l-ati cumparat, sau la oricare alt concesionar Fiat-Lancia-Alfa Romeo, daca va este mai convenabil, 

pentru efectuarea unei verificari. 

 

Verificarea automobilului precum si operatiile necesare prevenirii acestui inconvenient, vor fi realizate in 

cel mai scurt timp posibil si fara nicio taxa. 

 

Pentru eventuale clarificari, va rugam sunati la numarul de telefon .......... 

 

In cazul in care dumneavoastra deja ati vandut sau  inchiriat automobilul unei alte persoane, v-am fi 

recunoscatori daca ne-ati putea comunica numele si adresa acesteia, sau orice alta informatie care ne-ar 

putea ajuta sa-l localizam pe actualul client sau utilizator. 

 

Va cerem scuze pentru inconvenient si, multumindu-va pentru colaborarea dvs., va salutam cu respect. 

 

Autovehicul: ......... 

Numar sasiu: ......... 

 


