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II. Persoana care furnizează informațiile privind AMEF-urile
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  C. Calitate
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         Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
  III. Date de identificare  AMEF
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 B. Seria de fabricație AMEF    (în cazul în care se comunică seria modificată, se completează şi seria iniţială)
(nu se completeaza nimic la B1/B2 sau se completeaza si B1 si B2)
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  V. Date privind schimbările intervenite în situația AMEF (V. se completeaza doar daca nu s-a bifat nimic la IV.)
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