
1. 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 

 
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 

Ford România S.A. 
Compania Națională de Vânzari 

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 

Producatorul sau 
reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  
care completeaza formularul 

Ford România S.A. 
Compania națională de vânzari 

Global City  Bussines Parc 
 Sos. București Nord Nr.10,Voluntari 

Ilfov 077190 
 

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

Cosmin Gheorghe 
Tel : 0372 373673 

Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate 

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

Mustang Mach-E 

Descrierea/Fototografia  

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

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

Dacă vehiculul este echipat cu un pavilion panoramic, este 
posibil ca acesta să nu fie complet şi corect lipit de vehicul. 
Este posibil ca acoperişul panoramic să se desprindă 
parţial sau complet sau să apară o scurgere de apă sau de 
aer. 
Dealerul Ford autorizat va inspecta vehiculul și va 
recondiţiona pavilionul panoramic pentru a se asigura că 
acesta este corect lipit. 

Inregistrarea accidentului  
(accidentelor)  

- 

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse 



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

   Vor  fi trimise  scrisori in legatura cu aceasta campanie 
tuturor utilizatorilor de autoturisme afectate pentru a se 
prezenta la cel mai apropiat Reparator autorizat Ford. 
Durata interventiei este de max. 3.3 ore. 

  

 

 

 

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 

Ford România S.A. 
Compania națională de vânzari 

Global City  Bussines Parc 
 Sos. București Nord Nr.10,Voluntari 

Ilfov 077190 
www.ford.ro 

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

Reteaua de reparatori autorizati Ford 
Adresele sunt disponibile pe 

www.ford.ro 

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

Număr de vehicule afectate în România: 
19 

 

 
Gheorghe Cosmin 

 

FCSD Manager 

 

  



_________________________ _____________________________________________________ 

ESTE NECESARĂ O ACŢIUNE URGENTĂ CARE PRIVEŞTE VEHICULUL DUMNEAVOASTRĂ 
ACEASTA NU ESTE O NOTĂ INTERNĂ - CITIŢI IMEDIAT 

______________________________________________________________________________ 
 
 
21S42 – Aderenţă pavilion panoramic Mustang Mach-E 
 

Stimate client de Mustang Mach E, 
Ford România SA monitorizează permanent procesele de producţie şi vehiculele din service. 
 
A fost identificat faptul că este posibil ca vehiculul dvs. Mustang Mach E să nu îndeplinească standardele 
de înaltă calitate pe care Ford Motor Company urmăreşte să le atingă. 
 
Dacă vehiculul dvs. este echipat cu un pavilion panoramic, este posibil ca acesta să nu fie complet şi corect 
lipit de vehicul. Este posibil ca acoperişul panoramic să se desprindă parţial sau complet sau să apară o 
scurgere de apă sau de aer. Aceasta este o rechemare de siguranţă şi este foarte important ca un dealer 
autorizat Ford să recondiţioneze pavilionul panoramic pentru a se asigura că acesta este corect lipit pe 
vehiculul dvs. 
Mobilitatea dvs. în perioada în care vehiculul este în curs de recondiţionare şi actualizare este importantă, 
iar dealerul autorizat Ford vă poate furniza gratuit un vehicul de înlocuire capabil pentru a vă menţine 
mobilitatea. De asemenea, vehiculul dvs. va fi curăţat, încărcat complet şi actualizat cu un nou software 
înainte de a vă fi returnat. 
 
Apelaţi dealerul dvs. Ford autorizat, care vă va ajuta să programaţi o întâlnire convenabilă. 
 
Această scrisoare trebuie prezentată dealerului dumneavoastră Ford cât timp autovehiculul se găseşte în 
custodia acestuia. Nu va exista nicio taxă, iar dealerul dumneavoastră va face toate demersurile pentru a 
minimaliza neplăcerile cauzate. 
 
Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create şi vă mulţumim pentru cooperarea în această problemă 
importantă. În cazul în care aveţi nevoie de sfaturi suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Relaţii 
cu Clienţii la numărul de mai sus. 
 
Dacă nu mai deţineţi sau nu mai răspundeţi pentru vehicul 
 
Comunicaţi-ne „Schimbarea adresei sau a proprietarului” pe site-ul web de mai jos. Pentru aceasta, aveţi 
nevoie doar de numărul de identificare a vehiculului şi Referinţa scrisorii de mai sus. În mod alternativ, 
puteţi să completaţi formularul ataşat şi să îl trimiteţi înapoi în plicul cu returnare plătită furnizat. Astfel, 
noi vom putea contacta noul proprietar pentru a-i comunica necesitatea verificării/recondiţionării.. 
 
Cu stimă, 

 



Serii (VIN) 21S42 

 

WF0TK3SUXMMA14706 WF0TK3SU2MMA33105  WF0TK3SU5MMA31106 

WF0TK3SUXMMA33692 WF0TK3SU2MMA33668  WF0TK3SU5MMA33213 

WF0TK3SU0MMA33457  WF0TK3SU3MMA31752  WF0TK3SU6MMA30708 

WF0TK3SU1MMA11452  WF0TK3SU4MMA30979  WF0TK3SU6MMA35827 

WF0TK3SU1MMA36254  WF0TK3SU4MMA31288  WF0TK3SU7MMA36307 

WF0TK3SU2MMA15669  WF0TK3SU4MMA33333  WF0TK3SU7MMA36534 

WF0TK3SU2MMA31855 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


