
Prima alertă a fost transmisă în data de 28 Aprilie 2020 pentru 4 tipuri de măști, cea de-
a doua alertă a fost transmisă în data de 9 Mai 2020 pentru alte 7 noi tipuri de măști. si 
cea de-a treia alerta in data de 22 Mai 2020 pentru alte 6 noi tipuri de masti.  Astfel 
numericul măștilor de protecție neconforme ajunge la 32. 

  Aceste tipuri de produse care sunt achiziționate frecvent în această perioadă dificilă de 
către consumatori. 

  

1. 

 
  
Numărul alertei: A12/00782/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: Protekcia 
  
Denumire: Cubrebocas BVT 
  
Tipul/numărul modelului:  Număr de înregistrare:1673C2017 SSA, CVE:CUP01, 
Hindernim.mx 
  
cod de bare:  Necunoscut 
  
Numărul lotului:  Data expirării:1 martie 2025, H107CB1120 
Contrafăcut: NU 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  
 Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă (valoarea măsurată ≤ 31 %), iar 
masca nu se adaptează corespunzător la față.În consecință, o cantitate excesivă de 
particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în 
cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă 
Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție. 
  

https://www.infocons.ro/ro/aten%c8%9bie-la-echipamentele-de-protec%c8%9bie-m%c4%83%c8%99tile-cu-filtru-pentru-particule-alert%c4%83-emis%c4%83-prin-safety-gate-i-MjI5MTAtMA.html?utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21
https://www.infocons.ro/ro/4711-numericul-de-m%c4%83%c8%99ti-neconforme-alert%c4%83-emis%c4%83-prin-safety-gate-i-MjI5NTYtMA.html?utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21
https://www.infocons.ro/ro/i-o-noua-avertizare-cu-privire-la-mastile-de-protectie-neconforme-numericul-acestora-ajunge-astfel-la-17-MjMwMDEtMQ.html?utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00782/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Mască protectoare unică de unică folosință 
Descrierea ambalajului:   Produsul este comercializat într-o pungă transparentă din 
plastic, cu un conținut de 100 de unități și o etichetă tipărită pe hârtie închisă și cu 
albastru deschis. 
Țara de origine:  Mexic 
Alertă transmisă de:  Belgia 
Tip de alertă: Grav 
  
  
2. 

 
  
Numărul alertei: A12/00783/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: Yicheng Yi Liao 
  
Denumire: KN95 Mask 
  
Tipul/numărul modelului:  Randamentul filtrului ≥ 99,9 % 
  
cod de bare:  Necunoscut 
  
Numărul lotului:  Necunoscut 
Contrafăcut: NU 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  
 Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată ≤ 90 %), iar 
masca nu se adaptează corespunzător la față.În consecință, o cantitate excesivă de 
particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în 
cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă 
Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție. 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00783/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


  
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Mască respiratorie de protecție din categoria KN95. 
Descrierea ambalajului:   Produsul este comercializat într-o pungă de plastic care 
conține 10 unități și este ambalat într-o cutie de carton albastru. 
Țara de origine:  Republica Populară Chineză 
Alertă transmisă de:  Belgia 
Tip de alertă: Grav 
  
3. 
  

 
Numărul alertei: A12/00784/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: Teyouda 
  
Denumire: KN95 Protective mask 
  
Tipul/numărul modelului:  Necunoscut 
  
cod de bare:  6 970730 050030, 6 970730 050306 
  
Numărul lotului:  Necunoscut 
Contrafăcut: NU 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  
 Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă (valoarea măsurată ≤ 74 %), iar 
masca nu se adaptează corespunzător la față.În consecință, o cantitate excesivă de 
particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00784/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă 
Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție. 
  
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Mască respiratorie de protecție din categoria KN95. 
Descrierea ambalajului:   Produsul este înfășurat individual într-o pungă de plastic și 
comercializat într-o cutie de carton care conține 40 sau 50 unități. 
Țara de origine:  Republica Populară Chineză 
Alertă transmisă de:  Belgia 
Tip de alertă: Grav 
  
4. 
  

 
  
Numărul alertei: A12/00785/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: Foshan 
  
Denumire: KN95 Protective Mask 
  
Tipul/numărul modelului:  KN95 
  
cod de bare:  Necunoscut 
  
Numărul lotului:  Necunoscut 
Contrafăcut: NECUNOSCUT 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  
 Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată este 
≤ 78 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate 
trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00785/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


de protecție suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind 
echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149. 
  
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Tampoane pentru filtrele de protecție a căilor respiratorii care se confruntă 
cu mască de mască din categoria KN95. 
Descrierea ambalajului:   
Țara de origine:  Republica Populară Chineză 
Alertă transmisă de:  Polonia 
Tip de alertă: Grav 
  
5. 
  

 
  
Numărul alertei: A12/00786/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: AMO 
  
Denumire: Necunoscut 
  
Tipul/numărul modelului:  KN95 
  
cod de bare:  Necunoscut 
  
Numărul lotului:  Necunoscut 
Contrafăcut: NECUNOSCUT 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00786/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


 Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată este 
≤ 83 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate 
trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri 
de protecție suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind 
echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149. 
  
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Mască de filtre de protecție respiratorie cu vitrină din categoria KN95. 
Descrierea ambalajului:   Produsul este comercializat într-o cutie de carton. 
Țara de origine:  Necunoscut 
Alertă transmisă de:  Polonia 
Tip de alertă: Grav 
  
  
 6. 

 
Numărul alertei: A12/00787/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: HUABIWEI 
  
Denumire: Mask 
  
Tipul/numărul modelului:  KN95 Sfeclă de serie 
  
cod de bare:  Necunoscut 
  
Numărul lotului:  Necunoscut 
Contrafăcut: NECUNOSCUT 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  
 Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată este 
≤ 89 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00787/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri 
de protecție suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind 
echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149. 
  
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Mască de filtre de protecție respiratorie cu vitrină din categoria KN95. 
Descrierea ambalajului:   Produsul este comercializat într-o cutie de carton care conține 
20 bucăți. 
Țara de origine:  Necunoscut 
Alertă transmisă de:  Polonia 
Tip de alertă: Grav 
  
  
7. 
  

 
  
Numărul alertei: A12/00788/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: Necunoscut 
  
Denumire: FFP2 Multilayer Protective Structure 
  
Tipul/numărul modelului:  KN95 
  
cod de bare:  Necunoscut 
  
Numărul lotului:  Necunoscut 
Contrafăcut: NECUNOSCUT 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  
 Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă (valoarea medie măsurată 
≤ 90 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00788/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri 
de protecție suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind 
echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149. 
  
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Mască de filtre de protecție respiratorie cu semi-mască de categoria KN95 
și FP2, în conformitate cu EN 149. 
Descrierea ambalajului:   
Țara de origine:  Republica Populară Chineză 
Alertă transmisă de:  Polonia 
Tip de alertă: Grav 
  
  
 8. 
  

 
  
Numărul alertei: A12/00789/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: E GOOD 
  
Denumire: KN95 
  
Tipul/numărul modelului:  EGM-KN95L 
  
cod de bare:  Necunoscut 
  
Numărul lotului:  Necunoscut 
Contrafăcut: NECUNOSCUT 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  
 Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată este 
≤ 68 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate 
trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00789/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


de protecție suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind 
echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149. 
  
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Mască de filtre de protecție respiratorie cu vitrină din categoria KN95. 
Descrierea ambalajului:   Produsul este înfășurat individual într-o pungă de plastic cu 
închidere zip. 
Țara de origine:  Necunoscut 
Alertă transmisă de:  Polonia 
Tip de alertă: Grav 
  
9. 

 
  
Numărul alertei: A12/00790/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: Necunoscut 
  
Denumire: KN95 Filtering Respirator 
  
Tipul/numărul modelului:  KN95, ref. PON002 
  
cod de bare:  Necunoscut 
  
Numărul lotului:  Necunoscut 
Contrafăcut: NECUNOSCUT 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  
 Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată este 
≤ 47 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate 
trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri 
de protecție suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind 
echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149. 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00790/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


  
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Mască de filtre de protecție respiratorie cu vitrină din categoria KN95. 
Descrierea ambalajului:   
Țara de origine:  Republica Populară Chineză 
Alertă transmisă de:  Polonia 
Tip de alertă: Grav 
  
  
  
  
 10. 

 
  
Numărul alertei: A12/00794/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: SAFE 
  
Denumire: KN95 MASK 
  
Tipul/numărul modelului:  KN95 
  
cod de bare:  Necunoscut 
  
Numărul lotului:  Exp.: martie, 2023, SD2020M01 
Contrafăcut: NU 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00794/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


 Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată ≤ 67 %), iar 
masca nu se adaptează corespunzător la față.În consecință, o cantitate excesivă de 
particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în 
cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă 
Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție. 
  
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Mască respiratorie de protecție din categoria KN95 și FP2. 
Descrierea ambalajului:   Produsul este comercializat într-o pungă de plastic conținând 
10 de unități fiecare și ambalate într-o cutie albă de carton, cu 5 seturi de 10 unități. 
Țara de origine:  Republica Populară Chineză 
Alertă transmisă de:  Belgia 
Tip de alertă: Grav 
  
11. 

 
  
Numărul alertei: A12/00795/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: Yubei 
  
Denumire: Protective mask 
  
Tipul/numărul modelului:  Aparat de tratare a gazelor care să dispună de un sistem de 
purificare a particulelor, cu filtru de aer:KN95, Echipament de protecție respiratorie, 
specificații:Formă cu arc 
  
cod de bare:  6 928270 701288 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00795/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


  
Numărul lotului:  Lot numărul:48200401, Data expirării:1 aprilie 2022, data producției:2 
aprilie 2020 
Contrafăcut: NU 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  
 Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată ≤ 93 %), iar 
masca nu se adaptează corespunzător la față.În consecință, o cantitate excesivă de 
particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în 
cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă 
Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție. 
  
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Mască respiratorie de protecție din categoria KN95. 
Descrierea ambalajului:   Produsul este înfășurat individual într-o pungă de plastic și 
comercializat într-o pungă de plastic care conține 10 unități. 
Țara de origine:  Republica Populară Chineză 
Alertă transmisă de:  Belgia 
Tip de alertă: Grav 
  
 12. 

 
  
Numărul alertei: A12/00796/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: MASK 
  
Denumire: Disposable Protective 
  
Tipul/numărul modelului:  KN95, mască de protecție personală (non medicală) 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00796/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


  
cod de bare:  Necunoscut 
  
Numărul lotului:  Lot nr. 20200418, Data producerii:2020/04/18 
Contrafăcut: NU 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  
 Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă (valoarea măsurată ≤ 69 %), iar 
masca nu se adaptează corespunzător la față.În consecință, o cantitate excesivă de 
particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în 
cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă 
Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție. 
  
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Mască respiratorie de protecție din categoria KN95. 
Descrierea ambalajului:   Produsul este comercializat sub formă de blister din plastic, cu 
închidere zip, conținând 5 de bucăți. 
Țara de origine:  Republica Populară Chineză 
Alertă transmisă de:  Belgia 
Tip de alertă: Grav 
  
13. 

 
  
Numărul alertei: A12/00820/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: MOCUE 
  
Denumire: The Protective Face Mask 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00820/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


  
Tipul/numărul modelului:  MC 950V 
  
cod de bare:  Necunoscut 
  
Numărul lotului:  Necunoscut 
Contrafăcut: NECUNOSCUT 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  
 Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă (valoarea medie măsurată 
≤ 88 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate 
trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri 
de protecție suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind 
echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149. 
  
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Mască de filtrare pentru filtre respiratorii cu mască de protecție respiratorie, 
în conformitate cu EN 149. 
Descrierea ambalajului:   Produsul este comercializat într-o cutie de carton care conține 
10 bucăți. 
Țara de origine:  Republica Populară Chineză 
Alertă transmisă de:  Polonia 
Tip de alertă: Grav 
  
  
14. 

 
  
Numărul alertei: A12/00821/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: HUABIWEI 
  
Denumire: Protective face mask 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00821/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


  
Tipul/numărul modelului:  HBV202002005, KN 95 
  
cod de bare:  Necunoscut 
  
Numărul lotului:  Necunoscut 
Contrafăcut: NECUNOSCUT 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  
 Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată este 
≤ 57 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate 
trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri 
de protecție suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind 
echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149. 
  
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

  
Descriere:   Mască de filtrare protectoare respiratorie, mască de categoria KN95. 
Descrierea ambalajului:   
Țara de origine:  Necunoscut 
Alertă transmisă de:  Polonia 
Tip de alertă: Grav 
  
 15. 

 
  
Numărul alertei: INFO/00062/20 
Categorie:  Echipamente de protecție 
  
Produs:  Mască de filtru de particule 
  
Marcă: Necunoscut 
  
Denumire: Necunoscut 
  
Tipul/numărul modelului:  KN95 
  

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00062/20&lng=ro&utm_source=emailcampaign1083&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Inca+15+noi+tipuri+de+masti+neconforme+%E2%80%93+alerta+Safety+Gate%21+Numericul+acestora+ajunge+astfel+la+32%21


cod de bare:  Necunoscut 
  
Numărul lotului:  Necunoscut 
Contrafăcut: NECUNOSCUT 
  
Tip de risc:  Riscuri pentru sănătate/altele 
  
 Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată este 
≤ 78 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate 
trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri 
de protecție suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind 
echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149. 
  
Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor):  Interzicerea comercializării 
produsului și măsuri însoțitoare 

Descriere:   Tampoane pentru filtrele de protecție a căilor respiratorii care se confruntă 
cu mască de mască din categoria KN95. 
Descrierea ambalajului:   
Țara de origine:  Necunoscut 
Alertă transmisă de:  Polonia 
Tip de alertă: Altele 
 


