
PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE 
CEN SUPUSE ANCHETEI PUBLICE 

 
prEN ISO/ASTM 52903-2 
Fabricaţia aditivă. Specificație standard pentru fabricaţia 
aditivă de materiale plastice pe bază de extrudare. Partea 
2: Proces. Echipament 
dea: 2018-11-30 
 
A03  SERVICII POŞTALE 
 
prEN 14012 
Servicii poştale. Calitatea serviciilor. Instrucţiuni de tratare 
a reclamaţiilor 
dea: 2018-12-06 
 
B01  MĂSURI DE SIGURANŢĂ CONTRA 

INCENDIILOR 
 
prEN 12101-1 
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 
1: Specificaţie pentru barierele de fum 
dea: 2018-12-20 
 
prEN 15182-1 
Echipament portabil pentru proiectarea agenților de 
stingere furnizați de pompele de stingere a incendiilor. Ţevi 
manuale destinate serviciilor de pompieri şi de salvare. 
Partea 1: Cerinţe generale 
dea: 2018-11-29 
 
prEN 15182-2 
Echipament portabil pentru proiectarea agenților de 
stingere furnizați de pompele de stingere a incendiilor. Ţevi 
manuale destinate serviciilor de pompieri şi de salvare. 
Partea 2: Ţevi mixte cu debit şi jet reglabile PN 16 
dea: 2018-11-29 
 
prEN 15182-3 
Echipament portabil pentru proiectarea agenților de 
stingere furnizați de pompele de stingere a incendiilor. Ţevi 
manuale destinate serviciilor de pompieri şi de salvare. 
Partea 3: Ţevi cu jet compact şi/sau pulverizat cu unghi fix 
PN 16 
dea: 2018-11-29 
 
prEN 15182-4 
Echipament portabil pentru proiectarea agenților de 
stingere furnizați de pompele de stingere a incendiilor. Ţevi 
manuale destinate serviciilor de pompieri şi de salvare. 
Partea 4: Ţevi de īnaltă presiune PN 40 
dea: 2018-11-29 
 
B03  BETON 
 
FprCEN/TR 17310 
Carbonatarea și absorbția de CO2 īn beton 
dea: 2018-11-29 
 
B05  ĪNCERCĂRI LA FOC 
 
prEN ISO 11925-2 
Īncercări de reacţie la foc. Aprinzibilitatea produselor care 
vin īn contact direct cu flacăra. Partea 2: Īncercare cu 
sursă cu o singură flacără 
dea: 2018-12-19 
 
B07  STICLĂ 
 
prEN 12758 
Sticlă pentru construcţii. Vitraje şi izolare acustică. 
Descrierea produselor, determinarea caracteristicilor şi 
reguli de extensie 
dea: 2018-11-29 

B08  UŞI ŞI FERESTRE 
 
EN 13830:2015/prA1 
Pereţi cortină. Standard de produs 
dea: 2018-11-29 
 
B09  PROTECŢIE TERMICĂ 
 
EN 13162:2012+A1:2015/prA2 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 
vată minerală (MW). Specificaţie 
dea: 2018-11-29 
 
EN 13163:2012+A2:2016/prA3 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 
polistiren expandat (EPS). Specificaţie 
dea: 2018-11-29 
 
EN 13164:2012+A1:2015/prA2 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 
spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie 
dea: 2018-11-29 
 
EN 13165:2012+A2:2016/prA3 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 
spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificaţie 
dea: 2018-11-29 
 
EN 13166:2012+A2:2016/prA3 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 
spumă fenolică (PF). Specificaţie 
dea: 2018-11-29 
 
EN 13167:2012+A1:2015/prA2 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 
sticlă celulară (CG). Specificaţie 
dea: 2018-11-29 
 
EN 13168:2012+A1:2015/prA2 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 
vată de lemn (WW). Specificaţie 
dea: 2018-11-29 
 
EN 13169:2012+A1:2015/prA2 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 
panou de perlit expandat (EPB). Specificaţie 
dea: 2018-11-29 
 
EN 13170:2012+A1:2015/prA2 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 
plută expandată (ICB).Specificaţie 
dea: 2018-11-29 
 
EN 13171:2012+A1:2015/prA2 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 
fibre de lemn (WF). Specificaţie 
dea: 2018-11-29 
 
EN 15101-1:2013/FprA1:2018 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in-
situ pe bază de celuloză īn vrac pentru umplere (LFCI). 
Partea 1: Specificaţie pentru produse īnainte de instalare 
dea: 2018-12-06 
 
EN 16069:2012+A1:2015/prA2 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate 
industrial din spumă de polietilenă (PEF): Specificaţie 
dea: 2018-11-29 
 
B10  STRUCTURI DE LEMN 
 



prEN ISO 8970 
Structuri de lemn. Īncercarea īmbinărilor realizate cu 
organe mecanice. Condiţii referitoare la densitatea 
lemnului 
dea: 2018-12-05 
 
B13  ENERGIE SOLARĂ 
 
FprEN 12976-1 
Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii 
prefabricate. Partea 1: Cerinţe generale 
dea: 2018-12-13 
 
FprEN 12976-2 
Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii 
prefabricate. Partea 2: Metode de īncercare 
dea: 2018-11-29 
 
B14  GEOTEHNICĂ 
 
prEN ISO 18674-5 
Investigaţii şi īncercări geotehnice. Supraveghere 
geotehnică in situ prin aparatură. Partea 5: Măsurări de 
schimbare a stresului prin celulele de presiune totale 
(TPC) 
dea: 2018-12-08 
 
B25  INSTALAŢIE DE DISTRIBUIRE A GAZULUI ŞI 

ECHIPAMENT CONEX 
 
prEN ISO 21593 
Tehnică navală și marină. Cerințe tehnice privind cuplajul 
uscat de deconectare / conectare pentru alimentarea cu 
combustibil gazos lichefiat 
dea: 2018-12-18 
 
B30  PARDOSELI ŞI FINISAREA SUPRAFEŢELOR 
 
prEN 1517:2018 
Īmbrăcăminţi de pardoseli pentru activităţi sportive. 
Determinarea rezistenţei la şoc 
dea: 2018-11-29 
 
B31  INSTALAŢII DE ĪNCĂLZIRE ĪN CLĂDIRI 
 
prEN 14908-7:2018 
Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru 
automatizarea, controlul şi managementul clădirilor. 
Protocol de control al reţelei. Partea 7: Comunicaţie via 
protocoale de internet 
dea: 2018-12-06 
 
B33  PROIECTAREA CONSTRUCŢIILOR 
 
prEN ISO 21597-1 
Organizarea informațiilor din domeniul construcțiilor. 
Container de informații pentru extragerea datelor (ICDD). 
Partea 1: Container 
dea: 2018-11-30 
 
prEN ISO 21597-2 
Organizarea informațiilor din domeniul construcțiilor. 
Container de informații pentru extragerea datelor (ICDD). 
Partea 2: Semantică dinamică 
dea: 2018-11-30 
 
C01  PRODUSE ALIMENTARE 
 
prEN 14103 
Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai 
acizilor graşi (EMAG) Determinarea conţinutului de ester şi 
ester metilic ai acidului linolenic 
dea: 2018-12-06 
 
prEN 16215 
Nutreţuri. Metode de eşantionare şi analiză. Determinarea 

conţinutului de dioxină, a PCB-urilor de tip dioxină şi a 
indicatorilor PCB prin GC/HRMS 
dea: 2018-12-13 
 
FprCEN/TS 17303 
Produse alimentare. Coduri de bare ADN de pește și 
produse din pește care utilizează segmente genetice 
mitocondriale ale citocromului b și citocromului c oxidază I 
dea: 2018-12-13 
 
C02  VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE 
 
prEN ISO 6504-3 
Vopsele şi lacuri. Determinarea puterii de acoperire. 
Partea 3: Determinarea puterii de mascare a vopselelor 
pentru zidărie și beton 
dea: 2018-12-04 
 
C20  EXPLOZIVI SI LANSATOARE DE ARTIFICII 
 
prEN 15947-1:2018 
Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile F1, 
F2 şi F3. Partea 1: Terminologie 
dea: 2018-12-13 
 
prEN 15947-2:2018 
Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile F1, 
F2 şi F3. Partea 2: Categorii şi tipuri de artificii de 
divertisment 
dea: 2018-12-13 
 
prEN 15947-3:2018 
Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile F1, 
F2 şi F3. Partea 3: Cerinţe minime de etichetare 
dea: 2018-12-13 
 
prEN 15947-4:2018 
Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile F1, 
F2 şi F3. Partea 4: Metode de īncercare 
dea: 2018-12-13 
 
prEN 15947-5:2018 
Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile F1, 
F2 şi F3. Partea 5: Cerinţe constructive şi de performanţă 
dea: 2018-12-13 
 
F12  SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI 
 
prEN ISO 11073-10425 
Informatică medicală. Comunicaţie īntre dispozitive 
medicale personale. Partea 10425: Specializarea 
dispozitivelor. Glucometru continuu (CGM) 
dea: 2019-01-21 
 
prEN ISO 12813 
Colectare electronică a taxei. Comunicaţii de verificare a 
conformităţii pentru sisteme autonome 
dea: 2018-12-21 
 
FprCEN/TS 17241 
Sisteme inteligente de transport. Sisteme de gestionare a 
traficului. Cerințe privind starea, defecțiunile și calitatea 
dea: 2018-12-13 
 
FprCEN/TS 17249-4 
Sisteme inteligente de transport. ESafety. Partea 4: Apeluri 
de urgență pentru vehiculele agricole/forestiere din 
categoria T, R, S pentru UNECE 
dea: 2018-11-01 
 
FprCEN/TS 17249-5 
Sisteme inteligente de transport. eSafety. Partea 5: eCall 
pentru vehiculele pe două roți cu motoare de categoria L1 
și L3 din cadrul UNECE 
dea: 2018-12-06 
 



FprCEN/TS 17288 
Informatică medicală. Rezumatul internațional al dosarului 
pacientului: Recomandări privind specificațiile tehnice 
pentru implementarea la nivel european 
dea: 2018-12-20 
 
FprCEN/TR 17311 
Transport public. Sistem interoperabil de management al 
tarifelor. Cazuri și linii directoare privind utilizarea biletelor 
cu consum redus de energie Bluetooth 
dea: 2018-11-29 
 
FprCEN/TS 17312 
Sisteme inteligente de transport. eSafety. eCall prin satelit 
dea: 2018-12-06 
 
FprCEN/TS 17313 
Sisteme inteligente de transport. Esafety. Interoperabilitate 
și alegerea utilizatorilor īn serviciile post-vānzare eCall și 
īn serviciile eCall de la terțe părți 
dea: 2018-12-06 
 
F15  ĪNCERCAREA MATERIALELOR, ĪN GENERAL 
 
prEN 17290 
Examinare nedistructivă. Examinare cu ultrasunete. 
Examinarea pierderilor de grosime datorate eroziunii și / 
sau coroziunii prin tehnica TOFD 
dea: 2018-12-20 
 
H04  ECHIPAMENTE SPORTIVE 
 
prEN 1176-5 
Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale 
spaţiilor de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice 
şi metode de īncercare suplimentare pentru carusele 
dea: 2018-11-29 
 
H07  APARATE DE ĪNCĂLZIT 
 
prEN 215 
Robinete cu termostat pentru radiatoare. Condiţii şi 
metode de īncercare 
dea: 2018-12-06 
 
I08  MAŞINI AGRICOLE 
 
prEN ISO 4254-17 
Maşini agricole. Securitate. Partea 17: Maşini de recoltat 
cartofi, sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră 
dea: 2018-12-11 
 
I11  MAŞINI-UNELTE 
 
prEN ISO 19085-16 
Maşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate. Partea 16: 
Ferăstraie panglică cu masă şi ferăstraie panglică de 
spintecat 
dea: 2018-11-27 
 
I17  MAŞINI ĪN GENERAL (INCLUSIV 

SECURITATEA) 
 
EN 16486:2014/prA1:2018 
Maşini de compactare a deşeurilor sau a materialelor 
reciclabile. Compactoare. Cerinţe de securitate 
dea: 2018-12-06 
 
I20  TEHNICA FRIGULUI 
 
prEN ISO 22712 
Sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Competenţa 
personalului 
dea: 2018-11-26 
 
I23  POMPE 

 
prEN 17281 
Sisteme de spălare a vehiculelor. Cerințe de securitate 
dea: 2018-12-13 
 
I30  DISTRIBUŢIA AERULUI 
 
prEN 13141-4 
Ventilarea īn clădiri. Īncercări de performanţă ale 
componentelor/produ-selor pentru ventilarea clădirilor de 
locuit. Partea 4: Performanţa aerodinamică, de putere 
electrică şi acustică a unităţilor de ventilare unidirecţionale 
dea: 2018-12-06 
 
prEN 13141-7 
Ventilarea īn clădiri. Īncercarea performanţei 
componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de 
locuit. Partea 7: Īncercări de performanţă a centralelor cu 
dublu flux (inclusiv recuperarea căldurii) 
dea: 2018-12-06 
 
prEN 13141-8 
Ventilarea īn clădiri. Īncercarea performanţei 
componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de 
locuit. Partea 8: Īncercări ale performanţelor gurilor de 
aspiraţie şi de evacuare (inclusiv recuperarea căldurii) 
dea: 2018-12-06 
 
prEN 13142 
Ventilarea īn clădiri. Componente/produse pentru 
ventilarea clădirilor de locuit. Caracteristici de performanţă 
obligatorii şi opţionale 
dea: 2018-12-06 
 
I37  MAŞINI PENTRU IMPRIMAREA ŞI 

PRELUCRAREA HĀRTIEI 
 
prEN ISO 12643-1 
Tehnologie grafică. Cerințe de securitate pentru 
echipamente și sisteme de tehnologie grafică. Partea 1: 
Cerințe generale 
dea: 2018-12-13 
 
prEN ISO 12643-2 
Tehnologie grafică. Cerințe de securitate pentru 
echipamente și sisteme de tehnologie grafică. Partea 2: 
Sisteme și echipamente pentru preimprimare și imprimare 
dea: 2018-12-13 
 
M03  TEHNOLOGIA DE TURNARE, INCLUSIV A 

FONTEI 
 
prEN 10250-4:2018 
Piese forjate din oţel pentru uz general. Partea 4: Oţeluri 
inoxidabile 
dea: 2018-12-06 
 
M15  COROZIUNE METALICĂ 
 
prEN 12954 
Principii generale ale protecţiei catodice a structurilor 
metalice īngropate sau imersate 
dea: 2018-12-20 
 
N02  COMBUSTIBIL SOLID 
 
EN ISO 14780:2017/prA1 
Biocombustibili solizi. Preparare eşantioane 
dea: 2018-12-04 
 
N03  PRODUSE PETROLIERE 
 
prEN 17306 
Produse petroliere lichide. Determinarea caracteristicilor 
de distilare la presiunea atmosferică. Micro-distilare 
dea: 2018-12-20 



 
N05  TEXTILE 
 
prEN ISO 2307 
Frânghii de fibre. Determinarea anumitor caracteristici 
fizice şi mecanice 
dea: 2018-11-27 
 
prEN ISO 20705 
Materiale textile. Analiza cantitativă prin microscopie. 
Principii generale de īncercare 
dea: 2018-12-13 
 
N06  CAUCIUC 
 
FprCEN/TS 17307 
Materiale obținute de la anvelope aflate la sfârșitul ciclului 
de viață. Granule și pulberi. Identificarea elastomerilor: 
Detectarea prin cromatografie īn fază gazoasă și 
spectrometrie de masă a produselor de piroliză īn soluție 
dea: 2018-12-13 
 
FprCEN/TS 17308 
Materiale produse din anvelope aflate la sfârșitul ciclului de 
viață. Sârmă din oțel. Determinarea conținutului nemetalic 
dea: 2018-12-20 
 
N09  MATERIALE PLASTICE 
 
prEN 13100-2:2018 
Examinări nedistructive ale īmbinărilor sudate pe 
semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 2: 
Examinare radiografică cu radiaţii X 
dea: 2018-12-06 
 
N13  PIELE 
 
prEN ISO 17076-1 
Piele. Determinarea rezistenţei la abraziune. Partea 1: 
Metoda Taber 
dea: 2018-12-12 
 
N21  COMBUSTIBILI GAZOŞI ŞI GAZE 

COMBUSTIBILE 
 
prEN ISO 6145-1 
Analiză de gaze. Prepararea amestecurilor de gaze pentru 
etalonare utilizând metode volumetrice dinamice. Partea 1: 
Metode de etalonare 
dea: 2018-12-05 
 
S01  MATERIALE ACUSTICE ŞI IZOLATORI 

SONICI 
 
EN 14366:2004/prA1 
Măsurarea īn laborator a zgomotului emis de instalaţiile de 
evacuare a apei uzate 
dea: 2018-12-06 
 
prEN ISO 17201-3 
Acustică. Zgomotul poligoanelor de tir. Partea 3: Calculul 
propagării sunetului 
dea: 2018-12-18 
 
S06  VIBRAŢII ŞI ŞOCURI 
 
EN ISO 28927-8:2009/prA2 
Maşini portabile manuale cu motor. Metode de īncercare 
pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 8: Maşini tip 
ferăstrău, maşini de lustruit şi maşini de pilit alternative şi 
maşini tip ferăstrău oscilant sau rotativ 
dea: 2018-11-30 
 
S08  CALITATEA AERULUI 
 

prEN 17141 
Camere curate şi medii controlate asociate. Controlul 
biocontaminării 
dea: 2018-11-29 
 
S09  CALITATEA APEI ŞI A ALIMENTĂRILOR CU 

APĂ 
 
prEN 14614 
Calitatea apei. Ghid pentru evaluarea caracteristicilor 
hidromorfologice ale râurilor 
dea: 2018-11-29 
 
S18  STERILIZATOARE MEDICALE 
 
EN 285:2015/prA1:2018 
Sterilizare. Sterilizatoare cu abur. Sterilizatoare mari 
dea: 2018-12-20 
 
S21  LABORATOARE MEDICALE, PATOLOGIE 

CLINICĂ ŞI BIOSECURITATE 
 
FprCEN/TS 17305 
Analizele moleculare de diagnostic in vitro. Specificații 
pentru procesele preanalitice pentru saliva. ADN uman 
izolat 
dea: 2018-12-20 
 
T01  CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI 

MARITIME 
 
prEN ISO 12216 
Nave mici. Ferestre, hublouri, panouri, trape și uși. Cerințe 
de rezistență și etanșare 
dea: 2018-12-14 
 
T02  AERONAUTICĂ 
 
prEN 9147 
Seria aerospațială. Managementul elementelor 
irecuperabile 
dea: 2018-11-29 
 
T03  VEHICULE RUTIERE 
 
prEN ISO 15118-2 
Vehicule rutiere. Interfaţă de comunicare īntre vehicul şi 
reţeaua electrică. Partea 2: Cerinţe pentru protocolul de 
aplicare şi reţea 
dea: 2018-12-03 
 
T06  RECIPIENTE DE METAL ŞI DE MATERIAL 

PLASTIC 
 
prEN 13617-1 
Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de securitate 
referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor 
dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la 
distanţă 
dea: 2018-12-20 
 
prEN 13617-2 
Staţii de combustibil. Partea 2: Cerinţe de securitate 
referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor 
casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant 
dea: 2018-12-20 
 
prEN 13617-3 
Staţii de combustibil. Partea 3: Cerinţe de securitate 
referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor de 
securitate 
dea: 2018-12-20 
 
prEN 13617-4 
Staţii de combustibil. Partea 4: Cerinţe de securitate 
referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor 



rotative utilizate la distribuitoarele de carburanţi 
dea: 2018-12-20 
 
T08  INSTALAŢII DE RIDICAT 
 
prEN 13852-3 
Instalaţii de ridicat. Instalaţii de ridicat marine. Partea 3: 
Instalaţii de ridicat marine uşoare 
dea: 2018-12-06 
 
T12  CĂRUCIOARE INDUSTRIALE 
 
EN 1459-1:2017/prA1 
Cărucioare de teren. Cerinţe de securitatea şi verificare. 
Partea 1: Cărucioare cu braţ variabil retractabil 
dea: 2018-12-06 
EN ISO 3691-1:2015/prA2 
Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi 
verificare. Partea 1: Cărucioare de manipulare 
autopropulsate, altele decât cele fără conductor īnsoţitor, 
cu furcă retractabilă şi cărucioare transportoare de sarcini 
dea: 2018-11-30 
 
EN 12895:2015/prA1:2018 
Cărucioare de manipulare. Compatibilitate 
electromagnetică 
dea: 2018-11-29 
 
T14  AMBALAJE 
 
prEN ISO 12822 
Ambalaje de sticlă. Īnchidere coroană 26 H 126. 
Dimensiuni 
dea: 2018-12-05 
 
T16  ASCENSOARE ŞI SCĂRI RULANTE 
 
prEN 12015 
Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de 
produse pentru ascensoare, scări rulante şi trotuare 
rulante. Emisie 
dea: 2018-11-29 
 
T18  PLATFORME DE RIDICARE 
 
prEN 280-1 
Platforme mobile pentru ridicarea persoanelor. Partea 1: 
Calcule de proiectare. Condiţii de stabilitate. Construcţie. 
Securitate. Examinări şi īncercări 
dea: 2018-11-29 
 
prEN 280-2 
Platforme mobile pentru ridicarea persoanelor. Partea 2: 
Cerințe suplimentare de securitate pentru instalaţii de 
ridicare atașate la o structură extensibilă sau la platforma 
de lucru 
dea: 2018-11-29 
 
T20  CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI 

TRAMVAIE) 
 
prEN 14067-5 
Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 5: Cerinţe şi 
proceduri de īncercare pentru aerodinamica īn tunel 
dea: 2018-12-13 
 
prEN 16729-2 
Aplicații feroviare. Infrastructură. Examinarea nedistructivă 
pe șine īn cale. Partea 2: Controlul prin curenți turbionari a 
șinelor īn cale 
dea: 2018-12-20 
 
EN 16922:2017/prA1 
Aplicaţii feroviare. Servicii la sol. Echipament de 
descărcare a apei uzate a vehiculelor 
dea: 2018-11-29 

 
FprCEN/TR 17315 
Aplicații feroviare. Frânare. Calcule pentru estimarea 
distanțelor de oprire pentru īncercările specifice 
dispozitivelor antiderapante 
dea: 2018-11-29 
 
T21  MAŞINI DE AMBALAT 
 
prEN 415-3 
Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 3: Maşini de 
format, umplut şi īnchis 
dea: 2019-01-03 
 
 
 

 


