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prEN 17322 
Matrici solide de mediu. Determinarea bifenililor 
policloruraţi (PCB) prin cromatografie în fază gazoasă - 
spectrometrie de masă (GC-MS) sau cromatografie în fază 
gazoasă cu detecţie prin captură de electroni (GC-ECD) 
dea: 2019-02-07 
 
A09  MANAGEMENTUL FACILITĂŢILOR 
 
prEN 15221-3 
Managementul facilităţilor. Partea 3: Ghid referitor la 
calitate în managementul facilităţilor 
dea: 2019-01-24 
 
prEN 15221-4 
Managementul facilităţilor. Partea 4: Taxonomie, 
clasificare şi structuri în managementul facilităţilor 
dea: 2019-01-24 
 
prEN 15221-5 
Managementul facilităţilor. Partea 5: Ghid referitor la 
procesele din managementul facilităţilor 
dea: 2019-01-24 
 
prEN 15221-6 
Managementul facilităţilor. Partea 6: Măsurarea 
suprafeţelor şi spaţiului în managementul facilităţilor 
dea: 2019-01-24 
 
B01  MĂSURI DE SIGURANŢĂ CONTRA 

INCENDIILOR 
 
prEN 14972-8 
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme cu 
ceaţă de apă. Partea 8: Protocol de încercare a sistemelor 
de duze deschise pentru mașinile situate în incinte care 
depășesc  
260 m3 
dea: 2019-02-21 
 
prEN 14972-9 
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme cu 
ceaţă de apă. Partea 9: Protocol de încercare a sistemelor 
de duze deschise pentru mașinile situate în incinte care nu 
depășesc 260 m3 
dea: 2019-02-21 
 
B03  BETON 
 
prEN 12390-18 
Încercare pe beton întărit. Partea 13: Determinarea 
coeficientului de migrare a clorului 
dea: 2019-01-24 
 
B04  CIMENT 
 
prEN 197-1 
Ciment Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de 
conformitate ale cimenturilor uzuale 
dea: 2019-01-31 
 
B08  UŞI ŞI FERESTRE 
 
prEN 16867 
Feronerie pentru clădiri. Set pentru uşi mechatronic. 
Cerințe și metode de încercare 
dea: 2019-01-31 
 
B09  PROTECŢIE TERMICĂ 
 

EN 14303:2015/prA1 
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi 
instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată 
minerală (MW). Specificaţie 
dea: 2019-02-07 
 
EN 14304:2015/prA1 
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi 
instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă 
elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie 
dea: 2019-02-07 
 
EN 14305:2015/prA1 
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi 
instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă 
celulară (CG). Specificaţie 
dea: 2019-02-07 
 
EN 14306:2015/prA1 
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi 
instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat 
de calciu (CS). Specificaţie 
dea: 2019-02-07 
 
EN 14307:2015/prA1 
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi 
instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă 
de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie 
dea: 2019-02-07 
 
EN 14308:2015/prA1 
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi 
instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă 
rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat 
(PIR). Specificaţie 
dea: 2019-02-07 
 
EN 14309:2015/prA1 
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi 
instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din 
polistiren expandat (EPS). Specificaţie 
dea: 2019-02-07 
 
EN 14313:2015/prA1 
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi 
instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă 
de polietilenă (PEF). Specificaţie 
dea: 2019-02-07 
 
EN 14314:2015/prA1 
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi 
instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă 
fenolică (PF). Specificaţie 
dea: 2019-02-07 
 
EN 15501:2015/prA1 
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi 
instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din perlit 
expandat (EP) şi vermiculit exfoliat (EV). Specificaţie 
dea: 2019-02-07 
 
B10  STRUCTURI DE LEMN 
 
prEN 16351 
Structuri din lemn. Lemn laminat cu lamele ortogonale. 
Cerinţe 
dea: 2019-01-24 
 
B11  STRUCTURI METALICE 
 



prEN 1090-1 
Execuţia structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu.  
Partea 1: Evaluarea și verificarea constanței 
performanțelor elementelor din oțel și a elementelor din 
aluminiu pentru utilizare structurală 
dea: 2019-02-07 
 
B14  GEOTEHNICĂ 
 
prEN ISO 22475-1 
Investigaţii şi încercări geotehnice. Prelevarea 
eşantioanelor de sol, piatră și apă subterană. Partea 1: 
Principii tehnice 
dea: 2019-01-24 
 
B22  ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU PEREŢI 
 
prEN 234 
Tapete în rulouri. Specificaţii pentru tapete destinate 
decorării ulterioare 
dea: 2019-01-31 
 
B30  PARDOSELI ŞI FINISAREA SUPRAFEŢELOR 
 
prEN 1569 
Suprafeţe pentru sport. Determinarea comportării sub 
sarcina rulantă 
dea: 2019-01-24 
 
prEN 17324 
Suprafeţe pentru sport. Metoda de încercare pentru 
determinarea rezistenței la oboseală dinamică a 
covoarelor absorbante de șocuri și a solurilor sportive 
dea: 2019-01-24 
 
prEN 17326 
Suprafețe pentru sport. Determinarea stabilității 
dimensionale a covoarelor absorbante de șocuri utilizate în 
sistemele de soluri sportive 
dea: 2019-01-24 
 
C01  PRODUSE ALIMENTARE 
 
FprCEN/TS 17329-1 
Produse alimentare. Orientări generale pentru validarea 
metodelor calitative PCR în timp real. Partea 1: Validarea 
intra-laborator 
dea: 2019-01-24 
 
FprCEN/TS 17329-2 
Produse alimentare. Orientări generale pentru validarea 
metodelor calitative PCR în timp real. Partea 2: Studiu 
interlaboratoare 
dea: 2019-01-24 
 
C02  VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE 
 
prEN 927-7 
Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire 
pentru lemn în exterior. Partea 7: Evaluarea rezistentei 
straturilor de acoperire pentru lemn la noduri 
dea: 2019-02-07 
 
C13  ÎNGRĂŞĂMINTE 
 
FprCEN/TS 17338 
Materiale din var. Determinarea cerinței de var în sol. 
Metoda tampon de acetat de amoniu pH 5,5 
dea: 2019-02-14 
 
C18  ADEZIVI 
 
prEN 14257 
Adezivi. Adezivi pentru lemn. Determinarea rezistenţei la 
tracţiune a îmbinărilor prin suprapunere la temperatură 

ridicată (WATT `91) 
dea: 2019-01-31 
 
prEN 17333-1 
Caracterizarea spumei cu o componentă (OCF). Partea 1: 
Randament 
dea: 2019-01-31 
 
prEN 17333-2 
Caracterizarea spumei cu o componentă (OCF). Partea 2: 
Expansiune 
dea: 2019-01-31 
 
prEN 17333-3 
Caracterizarea spumei cu o componentă (OCF). Partea 3: 
Aplicare 
dea: 2019-01-31 
 
prEN 17333-4 
Caracterizarea spumei cu o componentă (OCF). Partea 4: 
Rezistenţa mecanică 
dea: 2019-01-31 
 
prEN 17333-5 
Caracterizarea spumei cu o componentă (OCF). Partea 5: 
Izolare 
dea: 2019-01-31 
 
prEN 17334 
Tije lipite în produse structurale din lemn lipite. Încercare, 
cerințe și clasificarea rezistenţei la forfecare a îmbinării 
dea: 2019-01-31 
 
C19  ANALIZE CHIMICE 
 
prEN 12472 
Metodă pentru simularea uzurii şi a coroziunii accelerate 
pentru determinarea nichelului eliberat din obiectele 
acoperite 
dea: 2019-01-31 
F01  DESENE TEHNICE 
 

prEN ISO 8560 
Desene tehnice. Desene de construcţii. Reprezentarea 
dimensiunilor, liniilor şi caroiajelor 
dea: 2019-02-21 
 

F12  SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI 
 

prEN 12896-4 
Transport public. Model de date de referinţă. Partea 4: 
Monitorizarea și controlul operațiilor 
dea: 2019-02-14 
 

prEN 12896-5 
Transport public. Model de date de referinţă. Partea 5: 
Managementul tarifelor 
dea: 2019-02-14 
 

prEN 12896-6 
Transport public. Model de date de referinţă. Partea 6: 
Informații pasageri 
dea: 2019-02-14 
 

prEN 12896-7 
Transport public. Model de date de referinţă. Partea 7: 
Managementul conducătorilor 
dea: 2019-02-21 
 

prEN 12896-8 
Transport public. Model de date de referinţă. Partea 8: 
Managementul informaţiei şi statisticii 
dea: 2019-02-14 
 

FprCEN/TS 17154-1 
Colectare electronică a taxei. Evaluarea implementării 
pentru conformitatea cu CEN/TS 16986. Partea 1: 



Structura și scopurile suitei de încercare 
dea: 2019-02-07 
 

FprCEN/TS 17154-2 
Colectarea electronică a taxei. Evaluarea conformității la 
punerea în aplicare a CEN/TS 16986 - Partea 2: Încercare 
abstractă 
dea: 2019-02-07 
 

FprEN ISO/TS 19139-1 
Informații geografice. Implementarea schemei XML. Partea 
1: Reguli de codificare 
dea: 2019-01-21 
 
FprCEN ISO/TS 21189 
Sisteme inteligente de transport. ITS cooperativ. Cerințe 
de încercare și declarație proformă de conformitate de 
implementare a protocolului din CEN ISO/TS 17426 
dea: 2019-02-20 
 
F19  OPTICĂ 
 
prEN ISO 11551 
Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente asociate laserilor. 
Metoda de încercare a factorului de absorbţie al 
componentelor optice pentru laser 
dea: 2019-02-05 
 
H15  JUCĂRII 
 
FprCEN/TR 15371-2 
Securitatea jucăriilor. Interpretări. Partea 2: Răspunsuri la 
cererile de interpretare a standardelor chimice din seria EN 
71 
dea: 2019-02-21 
 
H18  CAZANE PENTRU ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ 
 
prEN 13203-4 
Aparate de uz casnic care produc apă caldă menajeră 
care utilizează combustibili gazoşi. Partea 4: Evaluarea 
consumului energetic al aparatelor cu gaz de producere 
combinată de căldură şi de electricitate (mCHP) care 
produc apă caldă şi electricitate 
dea: 2019-02-14 
H30  ECHIPAMENT PENTRU COPII 
 
prEN 14344 
Articole de puericultură. Scaune de copii, pentru biciclete. 
Cerinţe de securitate şi metode de încercare 
dea: 2019-02-07 
 
prEN 14350 
Articole de puericultură. Articole pentru alimentaţia lichidă. 
Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare 
dea: 2019-01-31 
 
FprCEN/TR 16411 
Articole de puericultură. Interpretări compilate ale 
standardelor CEN/TC 252 
dea: 2019-02-07 
 
H99  DIVERSE 
 
prEN 15493 
Lumânări. Specificaţie pentru securitatea la incendiu 
dea: 2019-01-31 
 
prEN 15494 
Lumânări. Etichete de securitate 
dea: 2019-01-31 
 
I05  ŢEVI DE OŢEL 
 
EN 14901-1:2014/prA1:2018 
Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă. Condiţii şi 

metode de încercare pentru acoperirile organice ale 
racordurilor şi accesoriilor din fontă ductilă. Partea 1: 
Acoperiri epoxidice (condiţii de lucru grele) 
dea: 2019-01-24 
 
I06  RECIPIENTE SUB PRESIUNE 
 
prEN 13445-11 
Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 11: 
Cerinţe suplimentare pentru recipientele sub presiune 
executate din titan şi aliaje de titan 
dea: 2019-02-21 
 
I13  CONTAINERE DE GAZ 
 
prEN ISO 10961 
Butelii pentru gaz. Cadre pentru butelii. Proiectare, 
fabricare, încercări şi inspecţie 
dea: 2019-02-08 
 
prEN ISO 11117 
Butelii pentru gaz. Capace de protecţie închise sau 
deschise pentru robinete. Proiectare, construcţie şi 
încercări 
dea: 2019-02-08 
 
prEN 17339 
Butelii transportabile de gaz. Butelii şi tuburi compozite 
învelite complet în fibră de carbon pentru hidrogen 
dea: 2019-02-21 
 
I18  EXPLOATARE MINIERĂ 
 
EN ISO 19225:2017/prA1 
Utilaj minier pentru exploatări subterane. Maşini mobile de 
abataj frontal. Cerinţe de securitate pentru haveze cu 
tambur şi pluguri 
dea: 2019-02-13 
 
I19  ENERGIE NUCLEARĂ 
 
prEN ISO 11665-11 
Măsurarea radioactivităţii în mediu. Aer: Radon-222.  
Partea 11: Metoda de încercare a gazului de sol cu 
eșantionare în profunzime 
dea: 2019-02-07 
 
 
prEN ISO 12183 
Tehnologia combustibilului nuclear. Determinarea plutoniu 
prin coulometrie la potențial controlat 
dea: 2019-02-07 
 
prEN ISO 12799 
Energie nucleară. Determinarea conținutului de azot în 
peletele sinterizate de UO2, (U, Gd) O2 și (U, Pu) O2. 
Metoda de extracție a gazului inert și metoda de măsurare 
a conductivității 
dea: 2019-02-07 
 
prEN ISO 12800 
Tehnologia combustibilului nuclear. Linii directoare privind 
măsurarea suprafeței specifice a pulberilor de oxid de 
uraniu prin metoda BET 
dea: 2019-02-07 
 
prEN ISO 16637 
Protecția radiologică. Monitorizare și dozimetrie internă a 
lucrătorilor expuși la utilizări medicale ale radioelementelor 
în surse neizolate 
dea: 2019-02-07 
 
prEN ISO 16639 
Supravegherea concentrațiilor de activitate ale 
substanțelor radioactive din aer la locul de muncă la 



instalații nucleare 
dea: 2019-02-07 
 
prEN ISO 16645 
Protecție radiologică. Acceleratoare de electroni medicale. 
Cerințe și recomandări pentru proiectarea și evaluarea 
ecranării 
dea: 2019-02-07 
 
prEN ISO 18417 
Sorbenți de cărbune de iod pentru instalațiile nucleare. 
Metoda de definire a indicelui de capacitate de sorbție  
(ISO 18417: 2017) 
dea: 2019-02-07 
 
prEN ISO 21484 
Energie nucleară. Tehnologia combustibilului. 
Determinarea raportului O/M în pelete MOX prin metoda 
gravimetrică 
dea: 2019-02-07 
 
prEN ISO 22765 
Tehnologia combustibilului nuclear. Pelete sinterizate de  
(U, Pu) O2. Orientări pentru pregătirea ceramografică 
pentru examinarea microstructurii 
dea: 2019-02-07 
 
I20  TEHNICA FRIGULUI 
 
prEN 16838 
Vitrine frigorifice pentru vânzarea îngheţatei. Clasificare, 
cerinţe şi încercarea de consum energetic 
dea: 2019-01-31 
 
I31  ROBINETĂRIE 
 
prEN 16767 
Robinetărie industrială. Supape metalice antiretur 
dea: 2019-02-21 
 
M01  OŢEL 
 
prEN 10216-5 
Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii 
tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi de oţel inoxidabil 
dea: 2019-02-14 
 
M04  CUPRU 
 
prEN 12735-1 
Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură din 
cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi de răcire. 
Partea 1: Ţevi pentru sisteme de conducte 
dea: 2019-01-24 
M05  SUDARE 
 
prEN ISO 10863 
Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu 
ultrasunete. Utilizarea tehnicii de difracţie a timpilor de 
zbor (TOFD) 
dea: 2019-02-13 
 
M15  COROZIUNE METALICĂ 
 
prEN ISO 11844-1 
Coroziunea metalelor şi aliajelor. Clasificarea corozităţii 
slabe a spaţiilor interioare. Partea 1: Determinarea şi 
estimarea corozivităţii spaţiilor interioare 
dea: 2019-02-04 
 
prEN ISO 11844-2 
Coroziunea metalelor şi aliajelor. Clasificarea corozităţii 
slabe a spaţiilor interioare. Partea 2: Determinarea atacului 
prin coroziune din spaţiile interioare 
dea: 2019-02-04 
 

prEN ISO 11844-3 
Coroziunea metalelor şi aliajelor. Clasificarea corozităţii 
slabe a spaţiilor interioare. Partea 3: Măsurarea 
parametrilor de mediu care afectează corozivitatea din 
spaţiile interioare 
dea: 2019-02-04 
 
N01  HÂRTIE ŞI CARTON 
 
prEN ISO 12625-11 
Hârtie igienico-sanitară şi produse igienico-sanitare. 
Partea 11: Determinarea rezistenţei la plesnire în stare 
umedă, metoda cu bilă 
dea: 2019-02-19 
 
N02  COMBUSTIBIL SOLID 
 
EN 16214-1:2012/prA1 
Criterii de durabilitate pentru producţia biocarburanţilor şi a 
biolichidelor pentru aplicaţii energetice. Principii, criterii, 
indicatori şi verificatori. Partea 1: Terminologie 
dea: 2019-01-31 
 
EN 16214-4:2013/prA1 
Criterii de durabilitate pentru producţia biocarburanţilor şi a 
biolichidelor pentru aplicaţii energetice. Principii, criterii, 
indicatori şi verificatori. Partea 4: Metode de calcul pentru 
bilanţul emisiilor de gaz de seră utilizând o abordare de 
analiză a ciclului de viaţă  
dea: 2019-01-31 
 
FprCEN/TS 16214-2 
Criterii de durabilitate pentru producţia biocarburanţilor şi a 
biolichidelor pentru aplicaţii energetice. Principii, criterii, 
indicatori şi verificatori. Partea 2: Evaluarea conformității, 
inclusiv lanțul de custodie și balanța de masă 
dea: 2019-01-31 
 
N05  TEXTILE 
 
prEN ISO 3071 
Materiale textile. Determinarea pH-lui extractului apos 
dea: 2019-02-14 
 
prEN ISO 12960 
Geotextile şi produse înrudite. Metodă de încercare 
selectivă pentru determinarea rezistenţei la lichide acide şi 
alcaline 
dea: 2019-01-29 
 
FprCEN/TR 17222 
Produse textile și nanotehnologii. Ghid pentru încercări 
pentru simularea eliberării nanoparticulelor. Expunerea 
pielii 
dea: 2019-02-21 
 
N07  CHERESTEA 
 
prEN 460 
Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. 
Durabilitatea naturală a lemnului masiv. Ghid de condiţii 
referitoare la durabilitatea lemnului pentru anumite utilizări, 
conform claselor de risc 
dea: 2019-02-14 
 
prEN 12404 
Durabilitatea lemnului și a produselor pe bază de lemn. 
Evaluarea eficacității unui fungicid de zidărie pentru a 
preveni creșterea în lemn a putregaiului uscat Serpula 
lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray. Metodă de 
laborator 
dea: 2019-02-21 
 
N09  MATERIALE PLASTICE 
 



prEN ISO 294-3 
Materiale plastice. Formarea prin injecţie a epruvetelor de 
materiale termoplastice. Partea 3: Plăci de dimensiuni mici 
dea: 2019-01-31 
 
prEN ISO 20028-1 
Materiale plastice. Poliesteri termoplastici (TP) pentru 
injecţie şi extrudare. Partea 1: Sistem de codificare şi bază 
pentru specificaţii 
dea: 2019-02-18 
 
N21  COMBUSTIBILI GAZOŞI ŞI GAZE 

COMBUSTIBILE 
 
prEN 1749 
Standard european pentru clasificarea aparatelor care 
utilizează combustibili gazoşi după metoda de furnizare a 
aerului de ardere și de evacuare a produselor de ardere 
(tipuri) 
dea: 2019-02-07 
 
S05  STOMATOLOGIE 
 
prEN ISO 9873 
Stomatologie. Oglinzi intraorale 
dea: 2019-02-19 
 
S08  CALITATEA AERULUI 
 
prEN 17255-2 
Emisii de la surse fixe. Sisteme de achiziție și manipulare 
a datelor. Partea 2: Specificarea cerințelor privind 
sistemele de preluare și manipulare a datelor 
dea: 2019-02-21 
 
prEN 17340 
Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrației masice 
a compușilor fluorurați exprimată ca HF. Metoda de 
referință standard 
dea: 2019-02-21 
 
S21  LABORATOARE MEDICALE, PATOLOGIE 

CLINICĂ ŞI BIOSECURITATE 
 
prEN ISO 22442-2 
Dispozitive medicale utilizând ţesuturi animale şi derivatele 
lor. Partea 2: Verificări ale originii, colectării şi manevrării 
dea: 2019-02-14 
 
T01  CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI 

MARITIME 
 
prEN ISO 25197 
Nave mici. Sistem electric/electronic de control pentru 
direcție, deplasare și accelerație 
dea: 2019-01-29 
 
T10  CONTAINERE 
 
prEN 12640 
Unități de încărcare intermodale și vehicule comerciale. 
Puncte de fixare pentru asigurarea mărfurilor. Prescripţii 
minime şi încercări 
dea: 2019-02-21 
 
prEN 17321 
Unitățile de încărcare intermodale și vehiculele comerciale. 
Stabilitatea la transport a pachetelor. Cerințe minime și 
încercări 
dea: 2019-01-31 
 
T20  CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI 

TRAMVAIE) 
 
EN 13230-4:2016/prA1 
Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton.  

Partea 4: Suporturi de beton precomprimat pentru aparate 
de cale 
dea: 2019-02-21 
 
FprCEN/TR 15273-5 
Aplicaţii feroviare. Gabarite. Partea 5: Context, explicașii și 
exemple 
dea: 2019-04-04 
 
prEN 15273-1:2018 
Aplicaţii feroviare. Gabarite. Partea 1: Generalităţi. Reguli 
comune pentru infrastructură şi material rulant 
dea: 2019-04-04 
prEN 15273-2 
Aplicaţii feroviare. Gabarite. Partea 2: Material rulant 
dea: 2019-04-04 
 
prEN 15273-3 
Aplicaţii feroviare. Gabarite. Partea 3: Gabarit de liberă 
trecere 
dea: 2019-04-04 
 
prEN 15273-4 
Aplicaţii feroviare. Gabarite. Partea 4: Catalog de gabarite 
și reguli asociate 
dea: 2019-04-04 
 
EN 16704-1:2016/prA1 
Aplicaţii feroviare. Cale. Protecţie şi securitate în timpul 
lucrărilor la cale. Partea 1: Riscuri feroviare şi principii 
comune de protecţie a şantierelor fixe şi mobile 
dea: 2019-02-21 
 
EN 16704-3:2016/prA1 
Aplicaţii feroviare. Cale. Protecţie şi securitate în timpul 
lucrărilor la cale. Partea 3: Competenţele personalului 
legate de lucrul pe cale sau în apropierea căii 
dea: 2019-02-21 


