
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 NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR / Serviciul Produse și Servicii 

Alimentare și Nealimentare / București, Bd. Aviatorilor 
nr. 72, sector 1, cod postal 011865 / Tel: 

021.312.12.75 / Fax: 021.314.34.62 / e-mail: 
cabinet@anpc.ro / Website: anpc.ro 

Identificarea companiilor 
notificate si rolul lor in 
vanzarea produsului 

Campania 6354 – Senzor Oxigen 

Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 

Producatorul sau 
reprezentantul 
producatorului/Distribuitorul 
care completeaza formularul 

SC AUTO ITALIA IMPEX SRL 
Bd. Timișoara, nr. 102, Sector 6, București 

Tel: 021.444.33.34 
e-mail: contact@autoitalia.ro 

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

Adrian Călinoiu – After Sales Manager 
Bd. Timișoara, nr. 102, Sector 6, București 

Tel: 021.444.33.34 
e-mail: contact@autoitalia.ro 

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: Alfa Romeo 

Model: Giulia 
Țara de origine: Italia 

Descrierea/Fototografia  

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

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

Ca urmare a unei abateri în procesul de producție, 
este posibil să fie montat un senzor de oxigen 

incorect, rezultând o posibilă aprindere a martorul de 
defecțiune motor (MIL – malfunction indicator lamp). 

Inregistrarea accidentului 
(accidentelor)  

Nu au fost înregistrate incidente. 

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse 

Tipuri/ Scopul/ Durata 
actiunii (actiunilor) si 

Tip mecanic / Verificare-înlocuire senzor oxigen / 
Durata: 0,5 h 



masurilor de precautie si 
identificarea companiei 
responsabile 

 

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 
Bd. Timișoara, nr. 102, Sector 6, București 

Tel: 021.444.33.34 
e-mail: contact@autoitalia.ro 

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

Rețeaua Distribuitorilor și Reparatorilor 
Autorizați 

www.alfaromeo.ro 
(conform listă anexată) 

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

Numărul autovehiculelor Alfa Romeo model 
Giulia, vândute în România, vizate de 

operațiune - 5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANIE SERVICE cod 6354 

 

Stimate client 
Pe această cale dorim să vă transmitem următoarele informații cu privire la 
autovehiculul dumneavoastră Alfa Romeo Giulia/Stelvio: (VIN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

Care este problema? În cazul unui număr limitat de autovehicule, inclusiv 
autovehiculul dumneavoastră, ca urmare a unei abateri în 
procesul de producție, este posibil să fie montat un senzor de 
oxigen incorect, rezultând o posibilă aprindere a martorul de 
defecțiune motor (MIL – malfunction indicator lamp). 

 

Ce va trebui să fac? V-am fi recunoscători dacă ați putea să duceti 
autovehiculul dumneavoastră, cât mai curând posibil, la 
concesionarul de la care l-ați cumpărat, sau la oricare 
altă unitate service autorizată Alfa Romeo, aducând 
această scrisoare împreună cu dumneavoastră. Pentru 
confortul dumneavoastră, vă recomandăm să stabiliți 
telefonic o programare, contactând unitatea service 
autorizată Alfa Romeo pe care o considerați cea mai 
convenabilă, consultând informațiile de pe site-ul 
www.alfaromeo.ro. 

 

În ce constă operația? 

 

Operația constă în verificarea senzorului și înlocuirea 
acestuia în cazurile neconforme. 

 

Va trebui să 
plătesc ceva? 

Operația va fi realizată fără nicio taxă din partea 
dumneavoastră. Toate unitățile service autorizate Alfa 
Romeo și serviciul nostru de relații cu clienți vă stau la 
dispoziție pentru orice informații despre această 
operațiune. 

 

Informații suplimentare Accesați site-ul www.alfaromeo.ro pentru ultimele 
știri despre autovehiculul dumneavoastră. 

 

 
 
Vă mulțumim pentru colaborarea dumneavoastră. Ne cerem scuze pentru 
eventualele neplăceri create și vă salutăm cu respect. 
 

 

În cazul în care dumneavoastră ați vândut sau  închiriat autovehiculul unei alte persoane, v-am fi 
recunoscători dacă ne-ați putea comunica numele și adresa noului propietar sau utilizator, sau 
orice altă informație care ne-ar putea ajuta să localizăm actualul client sau utilizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 


