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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 / Direcţia Generală  

Supraveghere Piaţă / Serviciul Produse şi  
Servicii Alimentare şi Nealimentare / Adresa:  
B-dul Aviatorilor, Nr. 72, Sector 1, Bucureşti /  
Tel.: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311  

0188 / Website: www.anpc.ro 

Identificarea companiilor 
notificate si rolul lor in 
vanzarea produsului 

Producator: DECATHLON SA  
 

Distribuitor: ROUMASPORT SRL 

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 

Producatorul sau 
reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  
care completeaza formularul 

Producator: DECATHLON SA  
Franta 4, Boulevard de Mons – 59650 Villeneuve 

d’Ascq 
Distribuitor: ROUMASPORT SRL 

Bd. Iuliu Maniu nr. 546 – 50, sector 6, Bucuresti 

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

Romain Codron, jurist, Boulevard de Mons nr. 4, 
Villeneuve D’Ascq, 59665, Franta, 

romain.codron@decathlon.com / Andrei Rigu, 
departament juridic, Bd. Iuliu Maniu nr. 546 – 560, 

sector 6, Bucuresti, 0214085000, 
andrei.rigu@decathlon.com 

Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate 

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

Retragerea privește dispozitivul de filat pentru 
alpinism marca Simond vândut în România în 

perioada 05.12.2018 – 04.07.2019 
 
 

FRANTA 

Descrierea/Fototografia 

 
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

Descrierea pericolului si 
posibila afectare a 

Ca urmare a proceselor DECATHLON SA de 
asigurare a calității, echipele Simond au 
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sanatatii/sigurantei si 
estimarea riscului si 
evaluarile realizate 

identificat un risc potențial: am descoperit că, în 
cazuri rare, inelul de blocare (partea neagră) a 

carabinierei ar putea să fie montat invers. 
Acest lucru poate duce la riscul de deblocare 
accidentală a carabinierei în timpul utilizării. 

Inregistrarea accidentului  
(accidentelor)  

Nu a fost înregistrat vreun accident.  

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse 

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

Actiunea de retragere voluntara se desfasoara 
pana pe 23.01.2020  

 
Retragerea a fost anuntata de Producator la nivel 
european la organismul corespunzator din cadrul 

Comisiei Europene. Numărul notificării este 
2019_3726 

 
Fiecare client care are produsul inregistrat pe 

cardul de fidelitate Decathlon va fi contactat prin 
poștă sau pe e-mail. Deasemenea, un anunt 
privind retragerea produsului va fi afisat in 

magazinele Decathlon din România si pe website-
ul www.decathlon.ro 

 
Această defecțiune va fi corectată prin 

rambursarea costului produsului.  

 



 

 RETRAGERE PRODUS DE 
PE PIAȚA 

 
Dacă ați cumpărat următorul produs : CARABINIERĂ ALPINISM ROCKY CU FILET, în perioada  
05/12/2018 -  04/07/2019, sunteți interesat de această notă informativă. 

Vă rugăm să nu mai utilizați acest produs fără verificare! 
 

Ca urmare a proceselor noastre de asigurare a calității, echipele Simond au identificat un risc 
potențial: am descoperit că, în cazuri rare, inelul de blocare (partea neagră) a carabinierei ar putea să 
fie montat invers.  
Acest lucru poate duce la riscul de deblocare accidentală a carabinierei în timpul utilizării. 
 
 
 

Cum vă dați seama dacă carabiniera dumneavoastră este afectată de retragerea produsului  

 

 
 
 
1 / Poziționați carabiniera în poziția corectă 
 
2 / Verificați poziția inelului de blocare 

- dacă porțiunea goală este în partea de 
sus, carabiniera dumneavoastră este 
în regulă. 

- dacă porțiunea plată este în sus, 
carabiniera dumneavoastră nu este în 
regulă. 

 
În cazul în care carabiniera voastră este în situația respectivă sau dacă aveți o îndoială, vă invităm să 
returnați produsul la cel mai apropiat magazin pentru a fi rambursat.  
 
Centrul nostru de relații cu clienții vă stă la dispoziție pentru a vă răspunde la toate întrebările: 
0214085005 de luni până duminică de la ora 9h00 la ora 20h00. 
 
Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru neplăcerea cauzată. 

 

Afişat până la: 23 ianuarie 2020 

 
Decathlon SA,  4 bd de Mons BP 299 - 59665 Villeneuve d’Ascq Cedex - RCS Lille Métropole 306 138 900 

NU ESTE OK 


