Număr înregistrare ....................... din ............................... (se completează de DSVSA județeană/a municipiului Bucureşti)

Formular de notificare obligatorie
privind retragerea/rechemarea produselor alimentare de origine nonanimală
În conformitate cu articolul 19 din Regulamentul CE nr 178/2002 din 28 ianuarie 2002 de stabilire a
principiilor şi a cerinţelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorităţii Europene
pentru Siguranța Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor
alimentare
Data notificării .................................... ora ...........................

✔

Notificare iniţială (iniţiată voluntar)



Notificare iniţiată în urma solicitării de retragere din data de ............................... a operatorului
economic .......................................................................................

Operatorul .................................................................................................., cu sediul social în localitatea
....................................................., str. .................................................................... nr. ..........., bloc ........,
selectează
scara ........., apartament ............., cod postal ....................., sectorul/județul ............................................,
număr telefon contact ............................................., e-mail ......................................................................,
reprezentat legal de .................................................................................., notifică retragerea/rechemarea
produselor alimentare după cum urmează:
DESCRIERE ŞI TRASABILITATE PRODUS INCRIMINAT
Tip produs
Numele produsului (pe
etichetă)
Brand/denumire comercială
Stare termică produs
Cod de bare (EAN):
Număr lot:
Alte informaţii furnizate de
etichetă
Masa unităţii/volum
Cantitate totală produsă achiziţionată
Justificare cantităţi din lotul
incriminat la data notificării

 Refrigerat

 Fără regim termic

 Congelat

unitatea de măsură

unitate de măsură
Cantitate deja
comercializată
U.M.

Cantitate aflată sub
controlul societăţii
U.M.

Diferenţe
U.M.

DATE DE VALABILITATE LOT INCRIMINAT
Data durabilităţii minimale
Data limită de consum
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DATE PRIVIND NECONFORMITATEA ŞI PERICOLUL IDENTIFICAT
Punctul de lucru unde a fost
Ţară/Judeţ
depistată neconformitatea
Localitate, cod poştal
Stradă, număr
Număr de
înregistrare/autorizare
Data depistării
neconformitătii
Pericol identificat/Motivul
retragerii/rechemării
Rezultatele testelor
Proba de opinie suplimentară
Laborator

Da

Nu





Nume
Ţară/Judeţ
Localitate

Buletin analiză
Măsuri voluntare iniţiate

 Retragere de pe piaţă
 Retragere de la consumator (rechemare)
 Distrugere
 Reetichetare
 Returnare la distribuitor
 Tratament fizic
 Produsul va fi utilizat ca ......................................................................
 Informarea destinatarilor
 Altele ...................................................................................................

Distribuţie

DISTRIBUŢIE
Distribuție națională Distribuție în alte state Distribuție în ţări terțe
membre
Da 
Nu 
Da 
Nu 
Da 
Nu 

Lista de distribuţie

Da 

Formular „Unităţi/puncte în
care se face
retragerea/rechemarea”

Da 

Nu 
(se pune la dispoziţia autorităţii competente în maxim 24 de ore
de la data şi ora prezentei)

Nu 
(se pune la dispoziţia autorităţii competente în maxim 24 de ore
de la data şi ora prezentei)
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Descriere eveniment

Documente anexate











Certificate de sănătate
CVED/CED
Certificat fitosanitar
Comunicat de presă
Buletin analiză
Facturi/documente livrare
Imagini (fotografii cu ambalajul şi eticheta)
Evaluarea riscului
Altele: ..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

INFORMAŢII ÎN CAZ DE RECHEMARE

(Informaţiile referitoare la produsul neconform implicat în aceasta rechemare vor fi postate pe site-ul ANSVSA)

Informaţii privind
comunicatul de rechemare
Modalitatea de difuzare a
comunicatului de
rechemare








Se detaliată cele marcate cu *

Comunicat de rechemare către consumatori (se anexează obligatoriu
în situaţiile de rechemare)
În magazinele unde a fost comercializat produsul
Presa*
......................................................................................
......................................................................................
TV/Radio* ......................................................................................
......................................................................................
Internet*
......................................................................................
......................................................................................
Altele*
......................................................................................
......................................................................................

Reprezentant legal operator,
Nume şi prenume
Semnătură
Funcţia

Confirmă datele

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Resetare formular
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