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Ford Romania SA 
Ford National Sales Company Romania 
 
                                

                                                                                 Data: NSC / 897/04.05.2022 

                                                    

Către: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

             Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană 

Serviciul Produse și Servicii Alimentare și Nealimentare 

B-dul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, București  

Subiect : Scrisoarea de Rechemare în service a unor vehicule Transit și Transit Custom 

În atenția  domnului Claudiu Daniel Dolot,  

Președinte ANPC 

În atenția  domnului Paul Silviu ANGHEL 

Director General - Direcția Generală Control și Supraveghere Piată  și Armonizare Europeană 

       
 

      Ford România S.A., Compania Națională de Vânzări, Divizia FCSD, vă transmite Scrisoarea 
de Rechemare în service a unor vehicule Fiesta, Puma, Focus, Kuga. 
      La unele dintre vehiculele afectate, este posibil ca separatorul de ulei de motor din partea 
dreaptă să fi fost deteriorat înainte de asamblarea motorului. Un separator de ulei deteriorat 
poate avea scurgeri de ulei, iar clientul poate simţi miros de fum de ulei, poate vedea fum de 
ulei emanând din zona compartimentului motorului sau poate observa scurgeri de ulei pe sau 
sub motor. În unele cazuri, dacă o cantitate suficientă de ulei se acumulează şi migrează către 
o sursă de aprindere, se poate produce un incendiu în compartimentul motor. 
      Dealerul Ford autorizat va inspecta separatorul de ulei de motor şi, dacă se constată că este 
deteriorat şi/sau prezintă scurgeri, va monta unul nou. 
      Toate lucrarile vor fi efectuate gratuit. 
 
Numărul de vehicule afectate în România este de 112. 
 
De aceea, vă transmitem: 
 

1. Conținutul scrisorii către clienți 
 

     2.  Formularul de notificare pentru notificarea produselor periculoase 
 

 
Data : 04.05.2022 
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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 

Fiesta, Puma, Focus, Kuga 

Descrierea/Fototografia  

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

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

La unele dintre vehiculele afectate, este posibil ca 
separatorul de ulei de motor din partea dreaptă să fi fost 
deteriorat înainte de asamblarea motorului. Un separator 
de ulei deteriorat poate avea scurgeri de ulei, iar clientul 
poate simţi miros de fum de ulei, poate vedea fum de ulei 
emanând din zona compartimentului motorului sau poate 
observa scurgeri de ulei pe sau sub motor. În unele cazuri, 
dacă o cantitate suficientă de ulei se acumulează şi 
migrează către o sursă de aprindere, se poate produce un 
incendiu în compartimentul motor.       
Dealerul Ford autorizat va inspecta separatorul de ulei de 
motor şi, dacă se constată că este deteriorat şi/sau prezintă 



scurgeri, va monta unul nou. 

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 0.3 – 0.5 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: 
112 

 

 
Gheorghe Cosmin 

 

FCSD Manager 

 

  



_________________________ _____________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 
 
 
22S21 - Fiesta, Puma, Focus, Kuga - separator ulei de motor 1.5L - Rechemarea din motive de siguranţă 
 
Stimate client, 
Ford România SA monitorizează permanent procesele de producţie şi vehiculele din service. 
 
Este posibil ca vehiculul dvs. să aibă un separator de ulei de motor care să fi fost deteriorat înainte de 
asamblarea motorului. Un separator de ulei deteriorat poate avea scurgeri de ulei, cauzând miros de ulei 
şi, posibil, fum de ulei emanând din zona compartimentului motorului sau puteţi observa scurgeri de ulei 
pe sau sub motor. În unele cazuri, dacă o cantitate suficientă de ulei se acumulează şi migrează către o 
sursă de aprindere, se poate produce un incendiu în compartimentul motor. 
 
Înregistrările noastre arată că dumneavoastră sunteţi proprietarul unui vehicul care poate fi afectat de 
această stare. Este important sa va prezentati cu acest vehicul la un dealer autorizat Ford. 
 
Dealerul dvs. va inspecta separatorul de ulei de motor şi, dacă se constată că este deteriorat şi/sau 
prezintă scurgeri, va fi montat unul nou. Acest serviciu va fi furnizat fără niciun cost pentru dvs. 
 
Ce ar trebui să faceţi acum 
 
Sunaţi un dealer autorizat Ford pentru a aranja executarea unor astfel de lucrări importante. Actualizarea 
durează mai puţin de o oră şi, prin urmare, este posibil ca dealerul dvs. să poată efectua operaţiunile 
necesare în timp ce aşteptaţi. Totuşi, din cauza programării lucrărilor şi disponibilităţii dvs., este posibil ca 
vehiculul să trebuiască reţinut timp de o zi. În acest caz, vă va fi furnizat un vehicul de curtoazie. Vă rugăm 
discutaţi cu dealerul dvs. despre disponibilitatea acestor servicii în momentul în care faceţi rezervarea. 
 
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 neplăcerile cauzate şi vă mulţumim pentru cooperarea dumneavoastră în această 
problemă importantă. Dacă aveţi nevoie de sfaturi suplimentare, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi la 
numărul de mai sus. 
 
Dacă nu mai deţineţi sau nu mai răspundeţi pentru vehicul 
 
Vă rugăm să ne notificaţi „Schimbarea adresei sau a proprietarului” pe site-ul web de mai jos. Pentru a 
face acest lucru nu aveţi nevoie decât de Numărul de identificare a vehiculului şi de 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 şi îl putem notifica cu privire la 
verificare/reparaţie. 
 
 



Cu stimă, 

 

 



Serii (VIN) 21S45 

  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

WF0FXXWPMFMC66316 WF0FXXWPMFMD12730 WF0FXXWPMFMK11657 WF0JXXGAHJMP56547 

WF0FXXWPMFMC67286 WF0FXXWPMFMD12774 WF0FXXWPMFMK11664 WF0JXXGAHJMU33181 

WF0FXXWPMFMC67290 WF0FXXWPMFMD12779 WF0FXXWPMFMK11667 WF0NXXGCHNMC62003 

WF0FXXWPMFMC67295 WF0FXXWPMFMD13749 WF0FXXWPMFMK11678 WF0NXXGCHNMC62029 

WF0FXXWPMFMC67303 WF0FXXWPMFMD13781 WF0FXXWPMFMK87457 WF0NXXGCHNMC62454 

WF0FXXWPMFMC67311 WF0FXXWPMFMD13862 WF0FXXWPMFMK87470 WF0NXXGCHNMC62569 

WF0FXXWPMFMC67324 WF0FXXWPMFMD13894 WF0FXXWPMFMK87685 WF0NXXGCHNMC63647 

WF0FXXWPMFMC67453 WF0FXXWPMFMD14034 WF0FXXWPMFMK87704 WF0NXXGCHNMC64119 

WF0FXXWPMFMC67459 WF0FXXWPMFMD14302 WF0FXXWPMFMK87760 WF0NXXGCHNMC64636 

WF0FXXWPMFMC67684 WF0FXXWPMFMD14310 WF0FXXWPMFMK87878 WF0NXXGCHNMG60808 

WF0FXXWPMFMC67872 WF0FXXWPMFMD14312 WF0FXXWPMFMK87886 WF0NXXGCHNMG61320 

WF0FXXWPMFMC67888 WF0FXXWPMFMD14486 WF0FXXWPMFMR36017 WF0NXXGCHNMG61648 

WF0FXXWPMFMC67893 WF0FXXWPMFMD14489 WF0FXXWPMFMR36034 WF0PXXGCHPMC63992 

WF0FXXWPMFMC67899 WF0FXXWPMFMD14506 WF0FXXWPMFMR36286 WF0PXXGCHPMC64199 

WF0FXXWPMFMC69039 WF0FXXWPMFMD14739 WF0FXXWPMFNY68220 WF02XXERK2LD40421 

WF0FXXWPMFMC70013 WF0FXXWPMFMD14743 WF0JXXGAHJKJ60701 WF02XXERK2LG11768 

WF0FXXWPMFMC71905 WF0FXXWPMFMD14772 WF0JXXGAHJKP30923 WF02XXERK2LS11855 

WF0FXXWPMFMC77585 WF0FXXWPMFMD14952 WF0JXXGAHJKP35555 WF02XXERK2LS14288 

WF0FXXWPMFMC79872 WF0FXXWPMFMD15010 WF0JXXGAHJKU77561 WF02XXERK2LS16689 

WF0FXXWPMFMC81480 WF0FXXWPMFMD15664 WF0JXXGAHJKU87348 WF02XXERK2LS16724 

WF0FXXWPMFMC81483 WF0FXXWPMFMD15678 WF0JXXGAHJKU87352 WF02XXERK2LY03358 

WF0FXXWPMFMC81492 WF0FXXWPMFMD15809 WF0JXXGAHJLA73539 WF02XXERK2LY04438 

WF0FXXWPMFMC81633 WF0FXXWPMFMD15963 WF0JXXGAHJLB38325 WF02XXERK2LY06892 

WF0FXXWPMFMC81642 WF0FXXWPMFMD16042 WF0JXXGAHJLL50895 WF02XXERK2ME20091 

WF0FXXWPMFMC82737 WF0FXXWPMFMD17208 WF0JXXGAHJLS88536 WF02XXERK2ME23253 

WF0FXXWPMFMC85425 WF0FXXWPMFMG60328 WF0JXXGAHJMJ23526 WF02XXERK2MJ63235 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


