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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 SE  
 

Distribuitor: ROUMASPORT SRL 

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 

Producatorul sau 
reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  
care completeaza formularul 

Producator: DECATHLON SE  
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 scaunul de bicicletă 
pentru copii BABY SEAT 100 BCLIP marca 

bTwin vândută în România în perioada 
01.10.2018 și 20.11.2019 

 
 

PORTUGALIA 
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Descrierea/Fototografia 

 
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

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

În cazuri foarte rare, punctul de atașare a 
cataramei pentru copil este posibil să se rupă. 
Acest lucru se întâmplă dacă pe partea din 
față a cataramei negre apare o linie albastră 
turcoaz. 

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 03.07.2020 

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

din cadrul Comisiei Europene. Numărul 
notificării este 2020_4644 

 
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 
înlocuirea produsului sau rambursarea 

contravalorii acestuia.  
 



Décathlon SE, Societate Europeană cu capital de 10 450 000 euro – 4 bd de Mons BP 299 – 59665 Villeneuve d’Ascq Cedex – RCS Lille Métropole 306 138 900 

 

RETRAGERE PRODUS DE PE PIAȚĂ  
 

Ca urmare a procedurii noastre de asigurare a calităţii, echipa ELOPS a descoperit un risc potenţial identificat 
la câteva bucăţi din următorului produs: SCAUN COPIL 100 BCLIP 
 

 

Vă rugăm să NU mai utilizaţi Scaunul de copil dacă aţi 
descoperit defecţiunea de mai jos: 

 

În cazuri foarte rare, punctul de atașare a cataramei pentru copil este posibil să se rupă. Acest lucru se 
întâmplă dacă pe partea din față a cataramei negre apare o linie albastră turcoaz. Vă rugăm să verificați 
scaunul pentru copii folosind fotografiile de mai jos: 

 
În cazul în care observaţi această linie albastru turcoaz la scaunul de copil, vă invităm să reveniţi la magazinul 
Decathlon. Acest produs defect va fi schimbat (în funcţie de stocul disponibil: vi se va propune un alt model), 
sau veţi fi rambursat.  
În cazul în care există dubii în timpul verificării, vă rugăm să mergeți la magazinul dvs. Decathlon.  
 
 
Centrul nostru de relații cu clienții vă stă la dispoziție pentru a vă răspunde la toate întrebările, la XXX XXX 
XXX (apel gratuit de la telefon fix), de luni până sâmbătă, de la X.XX la XX.XX. 
 
Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre pentru neplăcerea cauzată.  
 
Cu stimă, 
 

Afişat până la 3 iulie 2020 


