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Formular de notificare  

  

 

Formular pentru notificarea produselor periculoase de catre producatori si 
distribuitori, la autoritatile compente 

 

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 Direcția Generală Control și 

Supraveghere Piață și Armonizare Europeană 
Serviciul Produse si Servicii Alimentare si 

Nealimentare 
B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București 
Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 

www.anpc.gov.ro 
 

Identificarea companiilor 
notificate si rolul lor in 
vanzarea produsului 

 
L’Oreal România SRL 

Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 

Producatorul sau 
reprezentantul 
producatorului/Distribuitorul 
care completeaza formularul 

 SC L’Oreal SA reprezentat în România de  
SC L’Oreal România SRL 

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

Ana Popara Gojkovic  
Regulatory Affairs and Scientific Director L’Oreal 

Adria-Balkan and Romania 
ana.popara-gojkovic@loreal.com 

 

Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate 

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

Produse cosmetice. Vichy. Liftactiv Specialist 
Peptide-C Fiole antirid.  Coduri EAN: 

3337875670630, 30157880 și 30162990 
FRANȚA 
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Descrierea/Fototografia 
        

Produsul LiftActiv Specialist Peptide-C Fiole Antirid este 
ambalat într-o fiolă sterilă de sticlă, de unică folosință, 
care oferă o doză exactă la fiecare utilizare. 
 

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

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

Am constatat că, în timp și în condiții de depozitare 
variabile, sticla se poate deteriora și, prin urmare, 

deschiderea în sigurantă a fiolelor nu poate fi 
garantată. 

 

Inregistrarea accidentului 
(accidentelor)  

 
0 în România 

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse 

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

 
 Am cerut tuturor distribuitorilor nostri (Farmacii, 
Drogherii si parteneri online) să retragă în mod 

voluntar din punctele de vânzare produsele în cauză și 
să le înlăture din comerțul online. Introducem de 

asemenea un sistem complet pentru a cere 
persoanelor care sunt în posesia produselor 

menționate să nu le folosească și să ne contacteze 
pentru a le returna. Vom gestiona procesul de 

rechemare a produsului de la consumatori printr-o 
linie telefonică dedicată: +40 372 546 019 (apel cu 

tarif normal, disponibil de Luni până Vineri în intervalul 
orar 9:00-18:00) până in data de 25.06.2022. Prin 

urmare, am solicitat distribuitorilor noștri să informeze 
consumatorii prin intermediul unor afișe în punctele lor 
de vânzare și site-urile de comerț electronic și le-am 
furnizat posterul atașat. Am stabilit o strategie de 

trasabilitate cu fiecare distribuitor în cauză pentru a 
organiza returul sau distrugerea produselor. 
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Companiile trebuie sa completeze si sa trimita sectiunea 6 in cazul unui risc 

serios sau atunci cand producatorul/distribuitorul opteaza sa trimita 
notificarea numai autoritatii statului membru in care acesta este stabilit 

 

Sectiunea 6: Detalii despre compania (companiile) de pe lantul de 
distributie care au produse afectate 

Lista 
Producatorilor/Importatorilor sau 
Reprezentantilor Autorizati din 
Statul Membru: 
Numele/Adresa/ 
Telefon/Fax/E-mail/Website 

N/A – riscul este evaluat ca fiind scăzut 

Lista Distribuitorilor/Detailistilor 
din Statul Membru: 
Numele/Adresa/ 
Telefon/Fax/E-mail/Website 

 
N/A – riscul este evaluat ca fiind scăzut 

Numarul de produse (numere de 
serie sau coduri de date) 
detinute de 
producatori/importatori/ 
distribuitori/detailisti/consumatori 
din Statul Membru 

 
N/A – riscul este evaluat ca fiind scăzut 

 

 
 

 


