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1. DOMENIU 
 

Prevederile prezentei proceduri se aplică în activitatea de retragere/rechemare a 
produselor alimentare potenţial nesigure de pe piaţă, în conformitate cu art. 19 
din Regulamentul (CE) Parlamentului European şi al Consiliului nr. 178/2002 
de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul 
alimentelor, de înfiinţare a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi
de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei alimentelor.  
 
Produsele retrase/rechemate fac obiectul Sistemului rapid de alertă, în 
conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 68/2005 pentru 
aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje. 
 

2. SCOP 
 

2.1. Prevederile prezentei proceduri reglementează şi definesc responsabilităţile pe care 
le au operatorii implicaţi în iniţierea şi derularea acţiunilor întreprinse în cazul 
retragerii/rechemării produselor alimentare de pe piaţă.

2.2. Procedura stabileste regulile unitare pentru realizarea activităţii de 
retragere/rechemare a produselor alimentare de pe piaţă.

2.3. Prin aplicarea prevederilor prezentei proceduri se asigură:

• Protejarea sănătăţii consumatorilor 
• Stabilirea deciziilor adecvate pentru retragerea/rechemarea produselor 

potenţial nesigure; 
• Ţinerea sub control a situaţiei semnalate; 
• Retragerea/rechemarea în mod controlat, în timp util, a produselor de pe 

piaţă;
• Ţinerea sub control a produselor potenţial nesigure retrase de pe piaţă;
• Analizarea prompta a loturilor de produse retrase; 
• Luarea deciziilor cu privire la destinaţia produselor retrase; 
• Informarea adecvată a clienţilor şi mass–media, pentru protejarea imaginii 

firmei, după retragerea/rechemarea produselor şi pentru evitarea unor 
posibile litigii; 

• Păstrarea înregistrărilor necesare pentru stabilirea trasabilităţii. 
 

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 
 
3.1 Definiţii 
 

3.1.1 Pericol = un agent biologic, chimic sau fizic aflat în produse alimentare sau hrana pentru 
animale sau o stare a acestora, având potenţialul de a cauza un efect negativ asupra sănătăţii; 
3.1.2 Risc = o funcţie a probabilităţii unui efect negativ asupra sănătăţii si gravitatea acelui efect, 
determinat de un pericol; 
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3.1.3 Notificare = comunicare scrisă adresată autorităţii competente, în scopul de a o informa că
anumite acţiuni au fost îndeplinite sau urmează să fie îndeplinite.  

 
3.1.4 Lanţ alimentar = succesiune de etape şi operaţii implicate în producerea, procesarea, 
distribuţia, depozitarea şi manipularea alimentului şi a ingredientelor sale, de la producţia primară
până la consum. 

33..11..55 RReecchheemmaarree ((rreeccaallll)):: rreepprreezziinnttăă oorriiccee mmăssuurră ccaarree aarree ddrreepptt ssccoopp rreeaalliizzaarreeaa rreettuurrnnărriiii uunnuuii
pprroodduuss ppootteennţiiaall nneessiigguurr,, ccaarree aa ffoosstt ddeejjaa ffuurrnniizzaatt ssaauu ppuuss llaa ddiissppoozziiţiiaa ccoonnssuummaattoorriilloorr ddee
ccăttrree pprroodduuccăttoorr ssaauu ddiissttrriibbuuiittoorr.. Acest proces implică comunicarea cu consumatorul final 

33..11..66 RReettrraaggeerree ((wwiitthhddrraawwaall)):: rreepprreezziinnttăă oorriiccee mmăssuurră ccaarree aarree ddrreepptt ssccoopp pprreevveenniirreeaa ddiissttrriibbuuţiieeii,,
eexxppuunneerriiii ssii ooffeerriirriiii ccăttrree ccoonnssuummaattoorr aa uunnuuii pprroodduuss ppootteennţiiaall nneessiigguurr..

Carnea proaspătă, indiferent de specie, care face obiectul retragerii/rechemării este destinată
exclusiv distrugerii (ecarisării). 
 

3.1.7  Tratamentul special: în cazul în care testele pe baza criteriilor de siguranţă a produselor 
alimentare, definite în Anexa I Capitolul 1 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 
1441/2007, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, privind criteriile 
microbiologice pentru produsele alimentare, dau rezultate nesatisfăcătoare, produsul sau lotul 
de produse alimentare se retrage sau se retrimite la unitatea de producţie, în conformitate cu 
art.19, din Regulamentul (CE) Parlamentului European şi al Consiliului nr. 178/2002 de 
stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentelor, de 
înfiinţare a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranţei alimentelor.  

 Cu toate acestea, produsele introduse pe piaţă, care nu sunt încă la un nivel de vânzare cu 
amănuntul şi care nu îndeplinesc criteriile de siguranţă a produselor alimentare, prevăzute în 
Anexa 1, Capitolul 1 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1441/2007, pot fi supuse unei 
prelucrări suplimentare, printr-un tratament care să elimine riscul în cauză.
Respectivul tratament poate fi efectuat, cu avizul autorităţii competente, numai de către 

operatori din sectorul alimentar, alţii decât cei de la nivelul vânzării cu amănuntul.

3.1.8 Alte destinaţii: Operatorul din domeniul alimentar poate folosi lotul în alte scopuri decât 
cele pentru care a fost prevăzut iniţial, cu condiţia ca această utilizare să nu prezinte nici un 
risc pentru sănătatea publică sau animală şi cu condiţia ca această utilizare să fi fost decisă în 
cadrul procedurilor bazate pe HACCP şi pe buna practică de igienă şi să fi fost autorizată de
autoritatea competentă, în conformitate cu Reg. 2073/2005. 

 
3.1.9 Operator in domeniul alimentar = persoană fizică sau juridică ce răspunde de îndeplinirea 

cerinţelor în domeniul legislaţiei în domeniul alimentelor în întreprinderea cu profil alimentar 
aflată sub controlul acesteia.  
 

3.1.10 Timp de retragere/rechemare = durata de timp dintre momentul adoptării deciziei 
de R/R şi cel al încheierii acţiunii.

3.1.11 Autoritatea competentă (ANSVSA), în continuare desemnată ca „Autoritatea”. 
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3.2 Prescurtări   
 
3.2.1    R/R - retragerea/rechemarea produselor. 
3.2.2 Comisia de R/R – numită în continuare Comisia, poate fi constituită din reprezentanţi

din departamentele: producţie, calitate, aprovizionare, marketing, vânzări, distribuţie, 
juridic, etc şi are legături strânse cu Echipa HACCP. În funcţie de dimensiunea şi
structura organizatiei, Comisia se poate rezuma la echipa (responsabilul) HACCP, 
sau la persoana care răspunde de siguranţa alimentelor. 

 
4. PROCEDURA  
 
4.1.  Generalităţi

4.1.1 Titular de proces = Comisia/ echipa (responsabilul) HACCP/ persoana răspunzătoare 
de siguranţa alimentelor, cf 3.2.2. 

4.1.2 Data de intrare în proces = data notificării reclamaţiei. 
4.1.3 Data de ieşire din proces = rezoluţia R/R. 
4.1.4 Indicatori de performanţă = gradul de R/R a produselor potenţial nesigure de pe piaţă;

timpul de R/R, din momentul luării deciziei. 
4.1.5 Gestionarea situaţiilor de R/R trebuie efectuată la timp şi cu profesionalism, astfel 

încât acestea să nu afecteze sănătatea populaţiei si nici imaginea organizaţiei. Pentru 
gestionarea unei situaţii de R/R, trebuie parcurse următoarele etape: 
semnalizare/detecţie, pregătire/prevenire, gestionare situaţie R/R , reducere/limitare 
daune şi recuperare/refacere (Fig.1). 

 
MANAGEMENT  PROACTIV MANAGEMENT  REACTIV 

4.1.6 Gestionarea unei situaţii de R/R presupune iniţierea următoarelor măsuri: 
• elaborarea unor politici şi strategii de comunicare  multidirecţionale, 

multiinstrumentale şi flexibile, adaptate la fiecare sector sau tip de activitate, 
care să integreze comunicarea formală şi informală;

• crearea structurilor şi mecanismelor dedicate dezvoltării comunicării 
organizaţionale care să asigure comunicarea internă şi externă prin forme 
specifice de câştigare a încrederii şi sprijinului public; 

• combaterea zvonurilor printr-o informare oportună, corectă şi completă;
• menţinerea comunicării informale în limitele necesare abordării de grup şi

promovării culturii organizaţionale; 

Detectarea 
semnalelor 

Pregătire / 
prevenire 

Limitarea 
efectelor 

Refacere 

Învăţare 

CRIZĂ

Fig.1 
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• prevenirea şi combaterea manipulării informaţionale a membrilor 
operatorului din domeniul alimentar şi a categoriilor de consumatori 
relevante pentru operatorul din domeniul alimentar; 

• pregătirea şi antrenarea membrilor operatorului in domeniul alimentar pentru 
a face faţă riscurilor cu care se poate confruntă operatorul din domeniul 
alimentar şi pentru a preveni apariţia unor conflicte interne; 

• menţinerea relaţiilor de parteneriat cu toţi partenerii din sfera de interes, 
pentru evitarea situaţiilor de blocaj informaţional.  

4.1.7 Pentru a desfăşura activitatea de R/R, operatorului din domeniul alimentar îi revine 
obligaţia de a aloca suficiente resurse financiare şi umane pentru derularea activităţii 
de R/R. 

4.1.8 Îndepărtarea rapidă de pe piaţă a produselor potenţial nesigure, sau care nu corespund 
reglementărilor legale, evită publicitatea nefavorabilă, reclamaţiile de la clienţi, 
pierderea credibilităţii produselor, situaţiile cu implicaţii legale de natură civilă sau 
penală, deteriorarea imaginii firmei şi scăderea livrărilor. 

4.1.9 Derularea rapidă a procesului de R/R are consecinţe pozitive asupra credibilităţii 
operatorului din domeniul alimentar, întrucât demonstrează consumatorilor şi
Autorităţii faptul că îşi asumă responsabilitatea pentru produsele potenţial nesigure. 

4.1.10  Acţiunea de rechemare a produselor poate fi iniţiată şi de autoritate, atunci când 
operatorul din domeniul alimentar nu a iniţiat intrarea în funcţiune a propriului plan 
de R/R a produselor potenţial nesigure. 

4.1.11   Pentru a permite şi a facilita R/R rapidă şi completă a loturilor de produse finite care 
au fost identificate ca potenţial nesigure, la nivelul operatorului din domeniul 
alimentar trebuie constituită o Comisie de R/R. 

 
4.2. Tipuri de cauze care pot declanşa procesul de R/R 

4.2.1. Produsele alimentare sunt produse sensibile, care au în componenţă ingrediente 
diverse, sunt obţinute prin procese tehnologice complexe şi necesită supraveghere şi
condiţii speciale pentru ambalare, depozitare, manipulare, desfacere şi consum. 

 
4.2.2 În cadrul lanţului alimentar parcurs de produs, de la producţia primară până la 

consumatorul final, pot exista mai multe cauze care  să necesite R/R şi anume: 
• Contaminare biologica - generată de funcţionarea defectuoasă a
echipamentelor de procesare, a unor erori în procesul de producţie, depozitare 
sau manipulare, sau din alte cauze.  
• Contaminare chimică - generată de contaminarea neintenţionată a
produselor cu diverse substanţe chimice; 
•• Contaminare fizică - generată de impurificarea produselor cu diverse 
corpuri străine  (ex. sticlă, plastic, hârtie, fragmente de metale etc.), sau 
contaminare radioactivă;
•• MMooddiiffiiccăărrii oorrggaannoolleeppttiiccee -- AAssppeeccttuull,, mmiirroossuull,, ccoonnssiisstteennţţaa ssaauu aallttee
ccaarraacctteerriissttiiccii oorrggaannoolleeppttiiccee aallee pprroodduussuulluuii ssuunntt mmooddiiffiiccaattee,, iinnddiiccâânndd aassttffeell
mmooddiiffiiccaarreeaa ssttăărriiii ddee iinnooccuuiittaattee aa pprroodduussuulluuii..
•• EEttiicchheettaarree -- DDee ppee eettiicchheettăă lliippsseesscc iinnffoorrmmaaţţiiii iimmppoorrttaannttee,, cceeeeaa ccee ppooaattee dduuccee
llaa uunn ppoossiibbiill rriisscc ppeennttrruu ssăănnăăttaatteeaa ppuubblliiccăă..
•• FFaallssiiffiiccaarree -- PPrroodduussuull aa ffoosstt ffaallssiiffiiccaatt şşii pprriinn aacceeaassttaa rreepprreezziinnttăă uunn rriisscc
ppeennttrruu ssăănnăăttaatteeaa ppuubblliiccăă..
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•• AAmmbbaallaajj -- AAmmbbaallaajjuull uunnuuii pprroodduuss eessttee îînnttrr--oo ssttaarree ccaarree pprreessuuppuunnee uunn rriisscc ddee
ccoonnttaammiinnaarree aa pprroodduussuulluuii ssaauu eessttee uunn aammbbaallaajj ccoonnffeeccţţiioonnaatt ddiinn mmaatteerriiaallee ccaarree
nnuu ssuunntt ppeerrmmiissee îînn ccoonnttaacctt ccuu aalliimmeenntteellee.. CCoonnttaammiinnaarreeaa eessttee ddaattoorraattăă aallttoorr
mmaatteerriiaallee ccaarree vviinn ssaauu ppoott ssăă vviinnăă îînn ccoonnttaacctt ccuu aalliimmeenntteellee..
•• RRaaddiiaaţţiiii -- PPrroodduussuull eessttee ccoonnttaammiinnaatt rraaddiiooaaccttiivv ppeessttee nniivveelluurriillee ddee
rraaddiiooaaccttiivviittaattee aaddmmiissee ppeennttrruu pprroodduussuull îînn ccaauuzzăă..

4.3.   Pregătirea procesului de R/R 

4.3.1. Pentru pregătirea procesului de R/R, conducerea operatorului din domeniul alimentar 
trebuie să numească prin decizie o Comisie şi să imputernicească personalul cu competenţa
de a iniţia R/R şi personalul reponsabil pentru efectuarea R/R. 
4.3.2 Activitatea Comisiei este coordonată de conducerea operatorului din domeniul 
alimentar. 
4.3.3. Conducerea operatorului din domeniul alimentar desemnează persoana de contact (vezi 
4.5) care va ţine legătura cu Autoritatea, în cazul acţiunilor de R/R. 
4.3.4  Pregătirea procesului de R/R este efectuată de Comisie, care asigură elaborarea 
următoarelor documente: 

• ,,Lista cu datele de identificare a membrilor Comisiei”, în care trebuie 
înregistrate datele de identificare (nr. de telefon, fax, e-mail ). Lista este pusă la 
dispoziţia tuturor membrilor Comisiei; 
• ,,Planul de R/R”, în care sunt prezentate compartimentele implicate şi
activităţile ce trebuie efectuate. După elaborare, ,,Planul de R/R” este prezentat 
conducerii operatorului din domeniul alimentar pentru aprobare; (Anexa 1 a 
prezentului Ghid); 
• ,,Lista cu date de contact părţi interesate în R/R” în care sunt înregistrate şi
adrese ale Autorităţii (model Anexa 2). Lista este pusă la dispoziţia tuturor 
membrilor Comisiei; 
• ,,Lista cu contactele stabilite pe timpul R/R”;  
• ,,Centralizatorul cu informaţiile primite şi transmise privind activitatea de 
R/R”. 

 
4.4 Atribuţiile Comisiei  
 
4.4.1   Pentru derularea procesului de R/R, Comisia elaborează şi gestionează Planul de R/R. 
4.4.2  Pentru asigurarea eficacităţii acţiunii Planului de R/R, Comisia organizează periodic 

simulări/ exerciţii de R/R, şi actualizează periodic Planul de R/R. 
4.4.3. Comisia declanşează procesul de R/R a produselor potential nesigure cât mai rapid şi

asigură comunicarea cu Autoritatea, cu distribuitorii/comercianţii, mass-media, 
salariaţii şi consumatorii. 

4.4.4  In derularea procesului de R/R, Comisia coordonează activităţile compartimentelor 
implicate în Planul R/R, şi decide, împreună cu Autoritatea şi ceilalţi factori implicaţi
din lanţul alimentar, etapele care trebuie parcurse pentru tratamentul special, atribuirea 
unei alte destinaţii a produselor potenţial nesigure, decât cea pentru care au fost 
prevăzute iniţial, sau distrugerea produselor. 
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4.4.5  Pe timpul situaţiei de criză, Comisia coordonează activităţile desfăşurate în colaborare 
cu Autoritatea, raportează direct conducerii operatorului din domeniul alimentar 
despre activităţile sale şi asigură informarea  corectă a purtătorului de cuvânt. 

4.4.6. Comisia furnizează distribuitorilor, clienţilor şi consumatorilor informaţii corecte, 
clare şi transmise în timp util cu privire la acţiunile întreprinse pentru soluţionarea 
crizei,  întrucât este mai bine ca informaţii referitoare la procesul de R/R să parvină
direct de la operatorul din domeniul alimentar, decât din alte surse greu de controlat. 

4.4.7  După soluţionarea situaţiilor de criză, Comisia iniţiază investigarea cauzelor care au 
generat R/R şi, în funcţie de concluziile rezultate, propune acţiunile preventive şi
corective necesare, în scopul reducerii incidenţei cazurilor de R/R. 

4.4.8 Comisia efectuează periodic actualizarea Planului de R/R la condiţiile concrete. 
4.4.9  Pentru toate acţiunile iniţiate în scopul soluţionării situaţiei de criză şi a prevenirii 

reapariţiei acesteia, Comisia păstrează înregistrările necesare privind derularea 
acţiunii. 

 
4.5 Numirea purtătorului de cuvânt 
 
4.5.1 Conducerea operatorului din domeniul alimentar nominalizează „Purtătorul de 

cuvânt”, care asigură o comunicare clară, concisă, corectă şi la timp pe tema acţiunii 
de R/R cu Autoritatea şi cu mass–media.  

4.5.2. Purtătorul de cuvânt trebuie să fie susţinut şi informat, corect şi la timp, de echipa 
managerială a operatorului din domeniul alimentar şi va avea: 

• abilitatea  să prezinte faptele deschis şi onest, protejând în acelaşi timp 
interesele operatorului din domeniul alimentar şi ale consumatorilor; 

• capacitatea să transmită, prin limbaj verbal şi nonverbal, credibilitate şi
siguranţă;

4.5.3 Activitatea de informare şi comunicare efectuată de purtătorul de cuvânt asigură
următoarele: 

• calitatea comunicării nu devine ea însăşi o problemă;
• conduce procesul de comunicare într-un mod proactiv şi nu reactiv; 
• ţine un control ferm asupra celor care vorbesc în numele operatorului din 

domeniul alimentar; 
• se menţine în cadrul mesajului stabilit şi nu creează ştiri în mod accidental; 
• Autoritatea este informată în mod riguros, înaintea oricărui anunţ;
• au fost inventariate şi analizate toate întrebările incomode ce ar putea afecta 

conţinutul mesajelor. 
 

4.6 Elaborarea Planului de R/R 

4.6.1  Planul de R/R este documentul elaborat la nivel de operator din domeniul alimentar, 
pentru coordonarea situaţiilor de criză prin intermediul procedurilor proprii de 
producţie şi distribuţie, precum şi prin intermediul personalului existent. Planul are la 
bază sistemul de trasabilitate implementat de operatorul din domeniul alimentar şi
principiile de organizare şi prioritizare a acţiunii în piaţă, stabilite în conformitate cu 
structura distribuţiei de produse şi resursele operatorului din domeniul alimentar. 

4.6.2.   Planul de R/R este întocmit de Comisie, separat pentru fiecare situaţie de criză şi: 
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• este actualizat periodic, pe baza modificărilor ce apar în structura şi
procesele operatorului din domeniul alimentar; 

• este analizat cel puţin odată pe an sau ori de câte ori apar modificări 
semnificative în structura organizatorică a operatorului din domeniul 
alimentar, a personalului, a liniilor de producţie sau a reţelei de distribuţie 
sau atunci când un exerciţiu de „simulare” a unei situaţii de criză scoate în 
evidenţă necesitatea unor schimbări. 

• conţine date de identificare (nume/prenume; numerele de telefon) pentru 
persoanele importante din cadrul operatorului din domeniul alimentar şi
pentru alte persoane/instituţii ca laboratoare acreditate, Autoritate, asociaţii 
profesionale, firme de relaţii publice, consultanţă juridică şi alte elemente 
de suport extern care pot fi solicitate să asiste operatorul din domeniul 
alimentar în situaţii de criză;

• face conexiunea între procedurile sistemului de siguranţa alimentelor şi
procedurile pentru confirmarea problemei semnalate ca şi pentru definirea 
extensiei suspiciunii (ce produse, ce loturi pot fi suspicionate, în funcţie de 
originea problemei care a generat riscul, ce materii prime/echipamente 
trebuie oprite de la utilizare/expertizate în vederea prevenirii reproducerii 
sitaţiei care a generat pericolul). 

• face legatura cu metodele rapide de determinare pentru:  
- deviaţiile din procesare rezultate din înregistrările de monitorizare a 

proceselor; 
- stabilirea acurateţei controlului siguranţei alimentare efectuat asupra 

produselor fabricate; 
- stabilirea schimbărilor ce au avut loc în cadrul proceselor tehnologice şi

a practicilor de igienă;
- stabilirea identităţii produsului, datei de fabricaţie şi a cantităţii pentru 

produsele nesigure şi potenţial afectate; 
• asigură identificarea tuturor clienţilor la care a fost distribuit produsul 

nesigur; 
• asigură existenţa unor instrucţiuni detaliate referitoare la modul de efectuare 

a procesului de R/R;  
• asigură securizarea tuturor produselor afectate, din stocul încă nelivrat sau 

retrase din piaţă, astfel încât acestea să nu poată fi relivrate din greşeală;
4.6.3 În cadrul organizaţiei trebuie păstrate înregistrările necesare, pentru stabilirea 

succesiunii activităţilor de R/R şi pentru identificarea cauzelor care au produs situaţia 
de criză.

4.6.4 Trebuie păstrate toate dovezile fizice, precum şi orice alte dovezi referitoare la R/R 
produselor potenţial nesigure, pentru a fi utilizate în eventuale litigii.  

 
4.7  Verificarea practică a Planului de R/R 

4.7.1 După finalizarea Planului de R/R, Comisia efectuează o simulare de R/R pentru a 
verifica dacă planul a fost întocmit corect şi dacă acesta poate fi pus în practică în 
cazul apariţiei unei situaţii de criză.

4.7.2  Simularea unei situaţii de criză are scopul de a verifica dacă Comisia este aptă să
gestioneze în timp util o situaţie de criză conform planului şi totodată să determine 
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capacitatea şi disponibilitatea clienţilor/distribuitorilor zonali de a răspunde prompt în 
cazul unei situaţii de criză.

4.7.3  Înregistrările rezultate în urma activităţii de simulare a unei situaţii de criză sunt 
gestionate şi arhivate de Comisie şi constituie dovezi obiective în faţa Autorităţii, 
pentru a demonstra capabilitatea operatorului din domeniul alimentar de a ţine sub 
control situaţiile de criză generate de activităţile de R/R. 

 
4.8. Identificarea problemei în cazul situaţiilor de criză

4.8.1. Identificarea problemei în cazul apariţiei situaţiilor de criză poate fi sesizată de: 
• Autoritate; 
• operatorul din domeniul alimentar/distribuitor/client/consumator. 

4.8.2. În urma sesizării primite, operatorul din domeniul alimentar trebuie să demareze 
activitatea de investigare şi analiză şi, dacă este cazul, de R/R. 
 

4.9 R/R datorită unei solicitari a Autorităţii 
 
4.9.1  Atunci când Autoritatea identifică o problemă ca rezultat al unor teste de laborator, 

sau al unor reclamaţii sau alerte, ea dispune: 
• interzicerea comercializarii produsului; şi
• luarea de măsuri de către operatorul din domeniul alimentar pentru R/R 

loturilor de pe piaţă.
4.9.2  Comisia trebuie convocată imediat, pentru a demara activităţile din Planul de R/R 
4.9.3  Operatorul din domeniul alimentar poate solicita Autorităţii timpul necesar pentru a 

aduna datele esenţiale, necesare pentru a stabili modalităţile de acţiune conform 
Planului de R/R. 

4.9.4  Operatorului din domeniul alimentar i se poate acorda o perioadă de timp pentru 
investigarea problemei, sau i se va cere să treacă imediat la R/R produselor, în special 
în cazurile în care acestea pot/ provoacă cazuri de îmbolnăvire. 

 
4.10  R/R datorită autosesizării operatorului din domeniul alimentar/a unei 

sesizări de la distribuitor/client/consumator 
 
4.10.1  Atunci când operatorul din domeniul alimentar identifică o problemă sau este sesizat 

de un furnizor/distribuitor/client/consumator că există o problemă potenţială, ce ar 
putea afecta siguranţa alimentară a produselor sau starea de sănătate a consumatorilor, 
operatorul din domeniul alimentar trebuie să notifice imediat Autoritatea, să ia măsuri 
imediate pentru obţinerea informaţiilor necesare elucidării problemei şi stabilirii 
acţiunilor ce trebuie întreprinse, in coformitate cu cele dispuse de Autoritate. 

4.10.2 Decizia referitoare la stabilirea modului de acţiune R/R trebuie luată de Comisie, prin 
aplicarea Arborelui de decizie R/R prezentat ca exemplu in Anexa 3. 

4.10.3  Comisia trebuie să dea răspuns la următoarele întrebări: 
• cât de credibile sunt informaţiile care sugerează că există o situaţie de 

criză?
• cum au  ajuns la organizaţie informaţiile referitoare la existenţa unei situaţii 

de criză?
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• cât de serioasă este problema şi dacă situaţia creată poate afecta sănătatea 
consumatorilor? 

• ce cantitate de produse este afectată?
• în ce zone au fost distribuite produsele afectate? 
• există înregistrările şi documentele necesare pentru identificarea produselor 

afectate şi a locaţiilor în care acestea au fost distribuite? 
• problema sesizată a fost identificată şi analizată, corect şi complet? 

 
4.11 Modul de lucru al Comisiei  
 
4.11.1 Notificarea procesului de R/R la Autoritate

4.11.1.1 După ce operatorul din domeniul alimentar a decis să iniţieze procesul de R/R a 
produsului din reţeaua de distribuţie, Comisia trebuie să notifice în interval de 
24 de ore Autoritatea despre demararea activităţii şi să pună la dispoziţia 
Autorităţii toate datele referitoare la cazul în speţă. Metode uzuale de notificare 
sunt telefonic, sau e-mail şi trebuie urmate de o confirmare scrisă cu detaliile 
acţiunii.  
Notificarea R/R, întocmită conform Anexei nr. 7, trebuie să cuprindă
următoarele informaţii:  
• elementele de identificare ale produsului (codul, denumirea produsului, 
identificarea şi mărimea lotului, etc.); 
• raţiunea pentru R/R şi detaliile referitoare la când şi cum produsele cu 

probleme au fost descoperite; 
• evaluarea unui probabil risc asociat cu consumul produsului şi modul cum a 

fost efectuată evaluarea; 
• ce cantitate din produsul în discuţie a fost fabricată, în ce interval de timp şi

o estimare a cantităţii de produs rămasă în reţeaua de distribuţie; 
• aria geografică de distribuţie a produsului; 
• elementele de identificare şi alte modalităţi prin care consumatorul poate 

identifica produsele implicate; 
• ce cantităţi de produse se află sub controlul producătorului/distribuitorilor; 
• numele, funcţia, numărul de telefon (de la serviciu şi acasă) al purtătorului 

de cuvânt cu care se poate comunica în timpul derulării procedurilor de R/R. 
4.11.1.2  Toate informaţiile prezentate în document, trebuie analizate şi avizate de 

Consilierul Juridic şi aprobate de conducerea operatorului din domeniul 
alimentar. 

 
4.11.2 Colectarea informaţiilor

4.11.2.1  Comisia preia şi analizează în detaliu fiecare sursă posibilă de informaţii, 
pentru a facilita luarea unei decizii corecte la nivel de operator din domeniul 
alimentar, cu privire la produsele afectate. 

4.11.2.2   În acest scop, Comisia analizează informaţiile obţinute prin/de la: 
• înregistrările existente referitoare la reclamaţii; 
• înregistrări ale calităţii şi monitorizării producţiei şi distribuţiei; 
• comunicate de presă;
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• documente transmise de Autoritate; 
• distribuitori/comercianţi/clienţi/consumatori; 
• furnizori de materii prime, materiale şi ingrediente, ambalaje etc. 

4.11.2.3   Fiecare membru al Comisiei păstrează înregistrări scrise pentru activităţile 
proprii desfăşurate. Din înregistrări trebuie să rezulte: data, ora şi detaliile  
discuţiilor purtate cu persoanele care au furnizat informaţii referitoare la 
situaţia de criză.

4.11.2.4  Absenţa înregistrărilor complete sau disensiunile dintre membrii Comisiei pot 
conduce la pierderi de timp şi la luarea de decizii greşite ce pot avea consecinţe
grave pentru operatorul din domeniul alimentar. 

4.11.2.5   Există o mare probabilitate ca informaţiile colectate în prima parte a procesului 
de colectare să fie eronate sau incomplete şi mai târziu Comisia să intre în 
posesia unor date corecte. De aceea înregistrările Comisiei sunt păstrate în 
,,Centralizatorul informaţiilor colectate, referitoare la R/R”. 

4.11.2.6  Responsabilitatea menţinerii Centralizatorului cu informaţii colectate revine 
coordonatorului procesului de R/R, iar în acest document se regăsesc detalii 
referitoare la: 
• numele, adresa şi numărul de telefon al persoanelor care reclamă

îmbolnăvire sau afectare a stării de sănătate şi fapte referitoare la cum a 
apărut presupusa îmbolnăvire descoperită şi raportată;

• tipul de îmbolnăvire/vătămare presupusă, cu cât mai multe detalii posibile, 
incluzând numele, adresa şi numărul de telefon al specialiştilor care au 
efectuat consultaţia; 

• identificarea produsului implicat; 
• trasabilitatea produsului; 
• numele, funcţia, adresele, şi numerele de telefon/fax/adrese e-mail ale 

persoanelor din autoritate, care sunt deja implicate sau urmează să fie 
implicate în rezolvarea situaţiei de criză;

• rezultatele obţinute în urma analizelor de laborator efectuate la probele 
recoltate din produsul suspect; 

• informaţii despre orice acţiune efectuată la nivelul depozitelor individuale 
sau a lanţurilor de distribuţie în scopul R/R şi cine a dispus/autorizat 
efectuarea acţiunii. 

 
4.11.3. Elaborarea Strategiei de R/R

4.11.3.1   Pe baza datelor şi informaţiilor deţinute, Comisia elaborează Strategia de R/R a 
produsului potenţial nesigur de pe piaţă.

4.11.3.2   Elaborarea strategiei de R/R este efectuată pe baza unui studiu de evaluare a 
riscului asupra sănătăţii şi cuprinde: 
• nivelul până la care se va realiza procesul de R/R a produselor potenţial 

nesigure (ex. până la nivelul lanţului de distribuţie, la toate nivelele de 
vânzare, la nivelul desfacerii cu amănuntul sau la nivelul consumatorului); 

• dacă se impune o alertare publică şi cum va fi aceasta realizată practic: 
- prin mass–media - în zonele în care produsul a fost distribuit; 
- prin alte canale de comunicare. 

4.11.3.3    După elaborare, strategia de R/R va fi transmisă in scop informativ Autorităţii. 
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4.11.3.4  Atunci când se estimează posibilitatea extinderii rechemării până la nivelul 
consumatorului final, Comisia comunică autorităţii propunerea sa de alertă
publică, sub forma unui anunţ în presă (model Anexa 5), a unui Comunicat de 
presă (model Anexa 6) şi a unei Note de Rechemare, după modelul din Anexa 
4 a prezentului Ghid. 

4.11.3.5    Comunicatul de presă include şi date suplimentare ca: 
• modul de preluare a produselor si de acordare a compensaţiilor; 
• număr de telefon pentru contact; 
• informaţii specifice; 
• contacte suplimentare cu operatorul din domeniul alimentar.  

4.11.3.6   Comisia de criză transmite Autorităţii strategia de R/R a produselor de pe piaţă,
concomitent cu iniţierea acţiunii. 

 
4.11.4. Informarea reţelei de distribuţie

4.11.4.1  Pentru declanşarea propriu-zisă a procesului de R/R, Comisia asigură
informarea tuturor distribuitorilor şi detailiştilor care au primit produse 
potenţial nesigure. 

4.11.4.2   În cadrul activităţii de informare, Comisia elaborează:
• Lista de distribuţie a produsului; 
• Notificarea clienţilor, prin care să se solicite sistarea distribuţiei produselor 

rămase în depozite; 
• Notă de R/R pentru produs. 
• Notificarea personalului propriu (din vanzări etc) care intervine în mod activ 

în teren. 
4.11.4.3  Comisia notifică fiecărui beneficiar din Lista de distribuţie a produsului, decizia 

privind R/R şi solicită sistarea distribuţiei produselor rămase în depozite. 
Documentele referitoare la notificarea R/R sunt marcate cu indicativul 
,,URGENT” şi sunt expediate prin scrisoare, fax, e-mail.  

4.11.4.4  De asemenea, Comisia solicită distribuitorilor să informeze clienţii direcţi
despre  produsele implicate în procesul de R/R. 
NOTĂ. Informaţiile transmise clienţilor trebuie să fie cele furnizate de 
operatorul din domeniul alimentar. 
 

4.11.5.  Gestionarea informaţiilor transmise telefonic de consumatori

4.11.5.1  Pe timpul derulării procesului de R/R, preluarea apelurilor telefonice este 
efectuată de personal instruit pentru acest tip de activităţi. 

4.11.5.2  În perioada de criză, toate convorbirile telefonice referitoare la situaţia de 
criza/produsul reclamat trebuie înregistrate în documente scrise. Din 
înregistrări, trebuie să rezulte: numele clientului, data, ora, adresa, informaţia 
transmisă şi persoana care a preluat informaţia. 

4.11.5.3  În funcţie de conţinutul informaţiilor transmise telefonic de clienţi, Comisia 
poate să răspundă în scris la solicitările acestora şi să ofere date referitoare la 
activităţile de R/R iniţiate. 
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4.11.6. Relaţia cu mass-media

4.11.6.1  Pe timpul derulării crizei generate de procesul de R/R, relaţia cu mass–media 
trebuie asigurată numai de purtătorul de cuvânt, prin intermediul comunicatelor 
de presă şi/sau conferinţelor de presă.

4.11.6.2  Purtătorul de cuvânt poate să răspundă tuturor solicitărilor de comunicare cu 
mass–media.  

4.11.6.3  În cadrul comunicărilor, purtătorul de cuvânt va prezenta: 
• preocuparea conducerii operatorului din domeniul alimentar pentru sănătatea 

consumatorilor şi siguranţa alimentară a produselor; 
• acţiunile corective iniţiate sau care urmează a fi iniţiate pentru eliminarea 

cauzelor care au generat situaţia de criză.
4.11.6.4  În relaţia cu mass–media, pentru formularea răspunsurilor, purtătorul de cuvânt 

trebuie să aibă în vedere: 
• să nu neglijeze gradul de audienţă reprezentat de reporter; 
• să evite să spună ,,fără comentarii”, deoarece poate creea impresia că

operatorul din domeniul alimentar încearcă să ascundă ceva; 
• atunci când nu cunoaşte răspunsul la o întrebare, trebuie să precizeze că va

obţine informaţiile cât mai repede posibil şi va reveni cu precizări; 
• să ofere reporterilor o mapă de presă pregătită în prealabil, pentru a-i ajuta 

să-şi elaboreze propriile rapoarte; 
• să nu fie excesiv de tehnic şi să utilizeze un limbaj simplu, uşor de înţeles; 
• să evite repetarea aceluiaşi răspuns la aceleaşi întrebări; 
• să se asigure că au fost parcurse toate punctele prezentate în materialul scris 

oferit reporterilor (chiar dacă reporterii nu au adresat aceste întrebări, ei vor 
găsi răspuns în material); 

• să gândească răspunsul  înainte de a răspunde la o întrebare; 
• să fie onest şi să nu dea vina pe furnizori sau alte părţi interesate; 
• să păstreze înregistrări privind contactele cu media, incluzând ziarele, 

serviciile, e-mail, numele reporterului şi numărul de telefon şi copiile 
articolelor care au apărut ca rezultat al contactelor. 

 

4.11.7. Controlul stadiului activităţilor de R/R

4.11.7.1  Pe timpul derulării procesului de R/R, Comisia trebuie să întocmească Rapoarte 
de stadiu al activităţilor desfăşurate, în care sunt prezentate informaţii 
referitoare la:  
• numărul de clienţi notificaţi pentru R/R, data şi metoda de notificare; 
• numărul de clienţi care au răspuns ca urmare a notei de R/R şi cantitatea de 

produs R/R; 
• numărul de clienţi care nu au răspuns şi identitatea acestora; 
• cantitatea de produs preluată de la fiecare client; 
• estimarea timpului necesar pentru încheierea procesului de R/R. 

4.11.7.2 Pe baza Rapoartelor de stadiu întocmite, Comisia poate determina activităţile ce 
mai trebuie efectuate până la finalizarea procesului de R/R. 
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4.11.7.3   Operatorul va informa şi va coopera cu Autoritatea asupra activităţilor 
desfăşurate. 

 
4.12 Tratarea produselor R/R 
 
4.12.1 În funcţie de riscul prezentat de produsele potenţial nesigure, Comisia poate stabili 

următoarele destinaţii:  
• aplicarea unui tratament special, conform prevederilor subpct. 3.1.8; 
• atribuirea unei alte destinaţii, conform prevederilor subpct. 3.1.9; 
• distrugerea. 

4.12.2 Loturile trebuie păstrate în spaţii special amenajate şi identificate cu menţiunea 
,,produs potenţial nesigur”. Comisia analizează calitatea şi siguranţa produselor şi
stabileşte destinaţia acestora, în conformitate cu prevederile legale şi cu avizul 
Autorităţii. 

 
4.12.3 Datele referitoare la distrugerea produselor trebuie înregistrate în Procesul - verbal de 

distrugere a produselor R/R. 
 
4.13   Incheierea procesului de R/R 
 
4.13.1 Procesul de R/R se consideră încheiat atunci când operatorul din domeniul alimentar 

anunţă Autoritatea că toate produsele suspectate au fost eliminate din reţeaua de 
distribuţie şi au fost aplicate măsuri corective. 

4.13.2 După notificarea încheierii rechemării, operatorul din domeniul alimentar transmite 
furnizorilor/distribuitorilor/clienţilor un comunicat scris prin care îi va informa despre 
încheierea procesului de R/R. Opţional, încheierea procesului de R/R poate fi 
comunicată şi mass-media. 

 

Anexele sunt pur orientative. Ele vor fi realizate in funcţie de structura operatorului 
din domeniul alimentar. 
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Coordonator rechemare 

Departament 
marketing 

Managerii regionali de 
vânzare 

Departament relaţii 
publice 

Departament tehnic 

Proprietar/Preşedinte 
Consiliu administraţie 

1. Gestionează comunicatele de presă şi conduce toate relaţiile cu 
mass-media

Distribuţie 

Asigurarea producţiei 
şi a calităţii

Departament relaţia cu 
consumatorii 

Contabilitate 

Consiliere juridică

1. Oprire distribuţie orice material sub semnul întrebãrii şi pregãtirea 
R/R produsului la punctele de colectare. 
2. Pregãtirea inventarului şi a stãrii distribuţiei produsului: unde, 
când, cui a fost livrat, în ce cantitãţi

1. Pregãtirea identificării lotului 
2. Oprirea fabricãrii produsului, dacă fabricarea are legătură cu 
problema 
3. Investigaţii privind cauza problemei, verificarea înregistrărilor

1. Pregătirea răspunsului adresat consumatorilor 
2. Răspunsuri la toate întrebările consumatorilor

1. Stabilirea sistemului de verificare a stocurilor pentru a determina 
costul rechemării

1. Gestioneazã implicaţiile legale

1. Identificã lotuli şi ia probe 
2. Face analiza producţiei pentru a determina dacă este necesară
colectarea sau distrugerea 
3. Consultă autorităţile dacă este necesară o rechemare 

1. Notificã managerii de vânzări şi brokerii 
2. Aranjează colectarea la nivelul retail 
3. Aranjează darea creditului adecvat

1. Ajută la contactarea clienţilor 
2. Ajută la colectarea produsului şi la furnizarea de note de credit
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Anexa 2: Exemplu de liste de contact 
 
Contacte în companie 
Preşedinte Cons. 
Administraţie/ 
Proprietar 

Dl. A Tel (birou) 
Tel (acasă)
Mobil 

Email: 
Fax 

Coordonator 
rechemare 

Dna. B Tel (birou) 
Tel (acasă)
Mobil 

Email: 
Fax 

Coordonator 
rechemare- 
înlocuitor 

Dra. C Tel (birou) 
Tel (acasă)
Mobil 

Email: 
Fax 

Lista furnizorilor 
SC „Ambalajul” 
contact 1 

Dna. D Tel (birou) 
Tel (acasă)
Mobil 

Email: 
Fax 

SC „Ambalajul” 
contact 2 

Dl. E Tel (birou) 
Tel (acasă)
Mobil 

Email: 
Fax 

SC 
„Ingredientul” 
contact 1 

Dna. F Tel (birou) 
Tel (acasă)
Mobil 

Email: 
Fax 

SC 
„Ingredientul” 
contact 2 

Dra. G Tel (birou) 
Tel (acasă)
Mobil 

Email: 
Fax 

Lista clienţilor/distribuitorilor 
Supermarket 
„X” contact 1 

Dna. H Tel (birou) 
Tel (acasă)
Mobil 

Email: 
Fax 

Supermarket 
„X” contact 2 

Dl. I Tel (birou) 
Tel (acasă)
Mobil 

Email: 
Fax 

Magazinul „Y” 
contact 1 

Dl. J Tel (birou) 
Tel (acasă)
Mobil 

Email: 
Fax 

Magazinul „Y” 
contact 2 

Dna. K Tel (birou) 
Tel (acasă)
Mobil 

Email: 
Fax 
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Anexa 3: exemplu de arbore decizional pentru R/R 

 

Reclamaţie sau notificare 
despre problema produsului 

Stabilite/colectate detaliile 
iniţiale 

Informarea (notificarea) 
managerului corespunzător 

Evaluarea preliminară a
riscului 

Potenţialul risc pentru 
sãnãtate 

Consultarea planului de 
rechemare 

Suspendarea distribuţiei 
produsului 

Nu existã risc 
pentru sănătate 

Colectarea informaţiilor 
legate de trasabilitate 

Conducerea atent 
documentată a evaluării 

riscului

Confirmarea riscului pentru 
sănătate 

Se informează
conducerea companiei 

Se informeazã (notifică)
autorităţile (ANSVSA) 

Produsul a fost utilizat în 
alte produse distribuite 

consumatorilor

Se trateazã ca reclamaţie 
sau rechemare de calitate 

Iniţierea analizei produsului, 
atunci când e necesar 

Colectarea informaţiilor 
legate de produs şi producţie 

Nu există risc 
pentru sănătate 

Se tratează ca 
reclamaţie sau 
problemă de

calitate 

Se tratează ca 
reclamaţie sau 
problemă de

calitate 

Produsul a fost distribuit 
consumatorilor 

Produsul nu a fost distribuit 
consumatorilor 

Se desfăşoară rechemarea 

Se desfăşoară retragerea 
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Anexa 4: Model de Notă de retragere a produsului 
 
Către: Toţi managerii magazinelor ‚X” 
Data: 23.12.2007 
Fax: 
De la: AB, Manager siguranţa alimentelor SC „Alimentul” 
Ref:  RETRAGERE PRODUS    Pagini: 1 
 

URGENT- RETRAGERE DE PRODUS 
 

Notă: se cere returnarea notei chiar dacă stocul este zero 
 

Produsul: ………………………………… 
Valabilitate: până la 30 iunie 2008 

Cod: 124578 
 

Furnizorul acestui produs a iniţiat retragerea produsului din lotul de mai sus datorită
unui alergen nedeclarat (proteină din lapte) conţinut în produs. Vă rugăm să
îndepărtaţi imediat lotul afectat, păstrându-l în depozitul dumneavoastră sub marca 
clară „NU ESTE PENTRU VÂNZARE”. 
 
Veţi fi contactat telefonic pentru a se colecta stocul retras. 
 
Vă rugăm raportaţi cantitatea din stoc în această căsuţă şi completaţi numele 
magazinului şi semnaţi mai jos: 
 
NUMELE MAGAZINULUI…………………………..Număr……… 
SEMNATURA……………………………………………………… 
 
Vă rugăm să completaţi până la sfârşitul programului de azi, 23.12.2007, şi să returnaţi
această notă prin fax sau e-mail la: 
 

Dl. AB 
Fax: 

Email: 
 

Cu respect, 
AB 
Manager siguranţa alimentelor 
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Anexa 5: Model de notificare rechemare anunţ presă

• Dimensiunea minimă a anunţului este de 2 coloane a 10 cm 
• Anunţul trebuie să fie în chenar dublu 
• Titlul trebuie să fie „Notificare rechemare aliment” 
• Avertizarea privind natura va fi în subtitlu 

 
NOTIFICARE RECHEMARE 

ALIMENT 
Contaminare chimicã 

SC Alimentul 
 

Produsul:…….. 
250 grame 

Valabilitate pâna la 30 iunie 2008 
 

SC Alimentul îşi recheamă produsul ……., 
după ce a descoperit că unele containere 
sunt contaminate cu dezinfectanţi chimici. 
Toate containerele cu produsul ….., marca 
SC Alimentul nu trebuie consumate. 
 
Nu existã raportări de îmbolnăviri, dar orice 
persoană care are temeri privind starea 
sănătăţii trebuie sã cearã asistenţã medicală.

Produsul este vândut pe larg în 
supermarketurile şi magazinele din 
România. Clienţii trebuie să returneze 
produsul magazinului pentru a primi banii 
înapoi, sau să telefoneze la 
nr……………..pentru orice fel de întrebări. 
 
Această rechemare se referă numai la 
produsul în cauză.

SC Alimentul 
Adresa: 

Nota trebuie să
furnizeze 
următoarele 
informaţii: 
 
Cine recheamă
produsul? 
 
Care este 
produsul? 
 
Ce nu e în regulă
cu produsul? 
 
Mesajul „a nu se 
consuma” 
 
Avertizare de 
sănătate şi
recomandare 
 
Unde se găseşte 
produsul? 
 
Ce acţiune trebuie 
întreprinsă?

Contact pentru 
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Anexa 6: Model de comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESĂ- pentru difuzare imediată

23 decembrie 2007 
 
Produsul ………..rechemat datorită temerilor pentru sănătate 
 
SC Alimentul a declanşat o rechemare voluntară a produsului……….., cumpărat din 
principalele supermarketuri din România, din cauza unui lot care conţine proteină din 
lapte nedeclarată şi care nu este prezentată în lista de ingrediente de pe etichetă.
Consumatorii care suferă de alergie sau intoleranţă la proteina din lapte trebuie să nu 
consume produsul. Simptomele de alergie alimentară variază de la un răspuns mediu, 
cum ar fi o urticarie a pielei, până la o reacţie ameninţând chiar viaţa. 
 
„Am aflat că unul dintre ingredientele noastre a fost reformulat şi acum conţine 
proteină din lapte. Acest ingredient a fost adăugat numai în produsul………….. Nu 
am primit nici o reclamaţie de la consumatori privind reacţii alergice la acest produs. 
Cu toate acestea, sfătuim consumatorii care sunt îngrijoraţi de sănătatea lor ca urmare 
a consumului acestui produs să ceară asistenţa medicilor lor” a spus AB, managerul 
pentru siguranţa alimentelor al SC Alimentul. 
 
In afară de această neregulă de etichetare, nu există alt defect al produsului. 
Consumatorii care nu sunt alergici la proteina din lapte por consuma în siguranţă 
produsul. 
 
Consumatorii care au alergie sau intoleranţă la proteina din lapte sunt rugaţi să
returneze acest produs în magazinul din care l-au cumpărat, pentru a primi banii 
înapoi. Toţi retailerii au fost informaţi despre această rechemare. 
 
Consumatorii care vor mai multe informaţii sunt rugaţi să contacteze: 
 
SC Alimentul 
Adresa 
Telefon 
 
Pentru alte detalii, contactaţi: AB, SC Alimentul, tel………….. 
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Anexa 7: Model de Notificare Autoritate 
 

Agentul economic
Denumirea agentului economic
Adresa
Identificare
Persoana de contact
Funcţia
Telefoane

Produsul
Codul produsului
Denumirea produsului
Elementele de identificare ale produsului (ambalare, 
greutate)
Data comercializării
Codul lotului
Mărimea lotului
Aria geografică de distribuţie a produsului
Lotul de fabricaţie
Mărimea lotului de fabricaţie
Data fabricaţiei

Rechemarea
Motivul rechemării
Riscul asociat cu consumul produsului
Modul cum a fost efectuată evaluarea
Cantităţi de produse aflate sub controlul 
producătorului
Cantităţi de produse aflate sub controlul 
distribuitorilor

Data 
Semnătură autorizată
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