
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 / Direcția Generală Supraveghere 
Piață / Serviciul Produse și Servicii Alimentare și 
Nealimentare / Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 
72, Sector 1, București / Telefon: 021.311.01.88 / 
Fax:  021.314.34.62 / E-mail: cabinet@anpc.ro / 
Website: www.anpc.ro 

Identificarea companiilor 
notificate si rolul lor in 
vanzarea produsului 

 

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 

Producatorul sau 
reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  
care completeaza formularul 

Whirlpool Corporation 

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

Chris Deaville, 
christopher_deaville@whirlpool.com, 07801 
725676 

Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate 

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

Ceainic electric KitchenAid  
 

 

 

 

 

Notă: “****” reprezintă un număr unic specific 
dedicat fiecărui produs individual 

Acest produs este listat sub numărul de certificat 
FI-34374.  
 
Țara de origine: China 

Număr de model Interval 
numere de 
serie 

5KEK1722EAC 
5KEK1722EER 
5KEK1722EOB 
5KEK1722ESX 

de la 
YA302***** la 
YA724***** 

mailto:cabinet@anpc.ro
mailto:christopher_deaville@whirlpool.com


Descrierea/Fototografia 

 
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

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

Există un potențial risc, în cadrul produselor 
afectate, a unei separări a legăturii din partea 
superioară a ceainicului dintre mâner și corpul 
produsului. În situația puțin probabilă a unei 
separări la nivelul superior al mânerului în timp ce 
consumătorul ține sau cară ceainicul, o cantitate 
limitată de apă poate să curgă prin gura de 
scurgere sau prin partea superioară a ceainicului 
(în măsura în care capacul este deschis la 
momentul respectiv) din cauza instabilității 
ceainicului cauzată de separarea de la nivelul 
superior al mânerului. În măsura în care ceainicul 
nu conține lichide sau dacă lichidul este rece, nu 
există pericol pentru consumatori. Secvența de 
evenimente necesare pentru a genera un 
potențial pericol este următoarea: 
 
1.)    Ceainicul trebuie să conțină apă fierbinte. 
2.)    Toate cele trei șuruburi de fixare ale 
mânerului din partea superioară a ceainicului 
trebuie să se rupă, permițând separarea (dacă 
unul sau două șuruburi se rup, consumatorul 
poate fi avertizat asupra situației, reducând astfel 
șansele potențialei separări a mânerului). 
3.)    Ceainicul trebuie să fie ținut cu o singură 
mână plasată pe mâner (dacă o altă mână este 
utilizată pentru a stabiliza ceainicul, riscul este 
redus în mod substanțial). 
4.)    Ceainicul este ținut aproape de corpul 
consumatorului. 
5.)   Capacul ceainicului nu este fixat în mod 
sigur. 
6.)   Apă fierbinte trebuie să iasă din vas (de 
regulă, ceainicul este umplut parțial). 
7.)  Cantitatea de apă fierbinte care se scurge din 
ceainic trebuie să fie semnificativă. 



8.)    Apa vărsată trebuie să intre în contact cu 
consumatorul. 
 
În situația rară în care toate evenimentele de mai 
sus s-ar produce în același timp, există 
posibilitatea ca un consumator să sufere o 
potențială accidentare, pentru care consumatorul 
ar putea considera ca fiind necesar tratament 
medical.  

Inregistrarea accidentului  
(accidentelor)  

Whirlpool nu a identificat niciun raport în 
România cu privire la accidentarea 
consumatorilor în legătură cu separarea 
mânerului de corpul ceainicului precum descris 
mai sus. 

 

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse 

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

Whirlpool se pregătește să înlocuiască ceainicele 
consumatorilor incluse în acțiunea corectivă fără 
niciun cost din partea consumatorilor. Whirlpool 
va contacta în mod proactiv consumatorii pe care 
îi are în evidență prin înregistrările produselor. În 
astfel de cazuri, Whirlpool va facilita în mod 
proactiv procedura de înlocuire a produselor, cu 
cooperarea consumatorilor. În plus, website-ul cu 
privire la marca KitchenAid va conține o pagină 
relevantă. De asemenea, consumatorii pot vizita 
direct http://www.repair.whirlpool.com. 

 
Website-ul va pune la dispoziția consumatorilor 
instrucțiuni pentru înregistrarea și participarea la 
acțiunea corectivă, fără a presupune costuri 
pentru consumator. Consumatorii care iau la 
cunoștință de planul de acțiune corectivă pot 
contacta direct Whirlpool printr-un număr de 
telefon care urmează să fie publicat. 
Consumatorilor li se vor trimite noi ceainice 
electrice KitchenAid și vor fi instruiți să returneze 
ceainicele originale, fără costuri pentru 
consumator. După ce va primi ceainicele afectate 
de la consumatori, Whirlpool va documenta 
numărul de serie și numărul de model și va 
proceda la distrugerea produselor afectate. 
 
Partenerii comerciali și distribuitorii vor fi 
contactați în scris și li se va cere să înceteze 
vânzarea acestor produse și să pună la dispoziție 



informațiile de contact ale consumatorilor. O 
copie a comunicării către partenerii comerciali și 
distribuitori poate fi pusă la dispoziție la cerere. 
Expedierile începând cu iulie 2017 nu fac parte 
din produsele afectate și nu prezintă problema 
mânerului superior care s-ar putea separa de 
corpul ceainicului.  

 
 

 



 
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 

 

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

 

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

 

 


