
PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE 
CEN SUPUSE ANCHETEI PUBLICE 

 
prEN ISO 21268-1 
Calitatea solului. Proceduri de levigare pentru testarea 
chimică și ecotoxicologică ulterioară a solului și a 
materialelor de sol. Partea 1: Încercare de lot cu raportul 
lichid / solid de  
2 l / kg substanță uscată 
dea: 2018-05-03 
 
prEN ISO 21268-2 
Calitatea solului. Proceduri de levigare pentru testarea 
chimică și ecotoxicologică ulterioară a solului și a 
materialelor de sol. Partea 2: Încercare de lot cu raportul 
lichid / solid de  
10 l / kg substanță uscată 
dea: 2018-05-03 
 
prEN ISO 21268-3 
Calitatea solului. Proceduri de levigare pentru testarea 
chimică și ecotoxicologică ulterioară a solului și a 
materialelor de sol. Partea 3: Încercare de percolare cu flux 
ascendent 
dea: 2018-05-03 
 
 
prEN ISO 21268-4 
Calitatea solului. Proceduri de levigare pentru testarea 
chimică și ecotoxicologică ulterioară a solului și a 
materialelor de sol. Partea 4: Influența pH-ului asupra 
levigării cu adăugarea inițială de acid / bază 
dea: 2018-05-03 
 
prEN ISO 23611-3 
Calitatea solului. Prelevarea nevertebratelor din sol. Partea 
3: Prelevarea şi extragerea enchitreidelor 
dea: 2018-05-16 
 
prEN ISO/ASTM 52901 
Fabricația aditivă. Principii generale. Cerințe pentru 
achiziționarea de piese 
dea: 2018-05-17 
 
prEN 301549 
Cerinţe de accesibilitate pentru produsele şi serviciile ICT 
dea: 2018-05-10 
 
B05 ÎNCERCĂRI LA FOC 
 
prEN 1366-3 
Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 
3: Elemente pentru etanşarea trecerilor 
dea: 2018-05-10 
 
B09 PROTECŢIE TERMICĂ 
 
prEN 16491 
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse compozite 
realizate în fabrică. Specificație 
dea: 2018-05-10 
 
B10 STRUCTURI DE LEMN 
 
EN 384:2016/prA1 
Lemn de construcţie. Determinarea valorilor caracteristice 
ale proprietăţilor mecanice şi ale densităţii 
dea: 2018-04-06 

B14 GEOTEHNICĂ 
 
prEN ISO 17892-10 
Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale 
solului. Partea 10: Încercări directe de forfecare 
dea: 2018-05-10 
 
prEN ISO 17892-11 
Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale 
solului. Partea 11: Încercări de permeabilitate 
dea: 2018-05-10 
 
B23 REŢELE TERMICE 
 
prEN 15698-1 
Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme legate de 
conducte bitubulare pentru reţele subterane de apă calcă. 
Partea 1: Ansamblu de conducte bitubulare manufacturate 
pentru conductă de serviciu din oţel, izolaţie termică de 
poliuretan şi manta de protecţie din polietilenă 
dea: 2018-04-26 
 
prEN 15698-2 
Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme legate de 
conducte bitubulare pentru reţele subterane de apă caldă. 
Partea 2: Ansamble de racorduri şi de robinetărie 
manufacturate pentru conductă de serviciu din oţel, izolaţie 
termică de poliuretan şi manta de protecţie din polietilenă 
dea: 2018-04-26 
 
B28 ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU PARDOSELI 
 
prEN 16641 
Acoperitoare textile de sol. Linii directoare pentru abaterile 
de culoare acceptabile 
dea: 2018-05-10 
 
C01 PRODUSE ALIMENTARE 
 
prEN ISO 22117 
Microbiologia lanțului alimentar. Cerințe specifice și 
recomandări relative la încercarea competențelor prin 
comparație interlaboratoare 
dea: 2018-05-02 
 
C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE 
 
prEN ISO 787-14 
Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale 
de umplutură. Partea 14: Determinarea rezistivităţii 
extractului apos 
dea: 2018-05-02 
 
prEN ISO 787-9 
Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale 
de umplutură. Partea 9: Determinarea pH-ului unei suspensii 
apoase 
dea: 2018-05-03 
C21 COSMETICE 
 
prEN ISO 11930 rev 
Cosmetice. Microbiologie. Evaluarea protecţiei 
antimicrobiene a unui produs cosmetic 
dea: 2018-05-14 



 
F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI 
 
FprCEN/TR 17016-101:2018 
Achiziții publice electronice. Interfețe de interoperabilitate 
pentru afaceri (BII), e-comanda. Partea 101: Prezentare 
generală 
dea: 2018-04-26 
 
FprCEN/TR 17017-101 
Achiziții publice electronice. Interfețe de interoperabilitate 
pentru afaceri (BII), e-Fulfillment. Partea 101: Prezentare 
generală 
dea: 2018-05-17 
 
prEN 17230 
Tehnologia informației. RFID în calea ferată 
dea: 2018-05-10 
 
H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE 
 
prEN 17229 
Centre de fitness. Cerințe privind echipamentul și 
funcționarea. Partea 1: Cerințe operaționale și manageriale 
dea: 2018-05-10 
 
prEN 17232 
Echipamente și elemente de joacă pentru apă. Cerințe de 
securitate, metode de încercare și cerințe operaționale 
dea: 2018-05-17 
 
EN ISO 20957-9:2016/prA1 
Echipamente de antrenament staţionare. Partea 9: Aparate 
cu mişcare elipsoidală, cerinţe specifice de securitate şi 
metode de încercare suplimentare 
dea: 2018-05-09 
 
H18 CAZANE PENTRU ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ 
 
FprEN 13203-5 
Aparate de uz casnic care produc apă caldă menajeră care 
utilizează combustibili gazoşi. Partea 5: Evaluarea 
consumului energetic al aparatelor cu gaz combinate cu o 
pompă de căldură electrică 
dea: 2018-04-26 
 
H99 DIVERSE 
 
FprCEN/TR 17236 
Țigarete electronice și lichide electronice. Componente al 
căror con?inut trebuie măsurat în aerosol de produse de 
vapori 
dea: 2018-05-03 
 
I12 ROŢI SI CURELE DE TRANSMISIE 
 
prEN ISO 21183-2 
Benzi uşoare de transport. Partea 2. Lista termenilor 
echivalenţi 
dea: 2018-05-07 
 
I13 CONTAINERE DE GAZ 
 
prEN ISO 19884 
Hidrogen gazos. Butelii și tuburi pentru stocare staționară 
dea: 2018-05-11 
 
I15 ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA PETROLIERĂ 
 
prEN ISO 29001 

Industriile petrolului, petrochimice şi ale gazelor naturale. 
Sisteme de management al calităţii specifice sectorului. 
Cerinţe pentru organizaţiile care furnizează produse şi 
servicii 
dea: 2018-05-16 
M01 OŢEL 
 

prEN ISO 6149-1 
Racorduri pentru acţionări hidraulice şi aplicaţii generale. 
Orificii şi racorduri de capăt cu filet metric ISO 261 şi 
etanşare cu inel O. Partea 1: Orificii cu locaş tronconic 
pentru inel O 
dea: 2018-04-27 
 

EN 10139:2016/prA1 
Benzi înguste, neacoperite, laminate la rece, din oţeluri cu 
conţinut scăzut de carbon pentru formare la rece. Condiţii 
tehnice de livrare 
dea: 2018-04-26 
 

FprCEN/TR 10366 
Oțel pentru armarea betonului. Oțeluri de armare sudabile. 
Bare de armare dezînfășurate de procesor 
dea: 2018-04-26 
 

M03 TEHNOLOGIA DE TURNARE, INCLUSIV A FONTEI 
 

prEN 10283 
Oţeluri turnate rezistente la coroziune 
dea: 2018-04-26 
 

M05 SUDARE 
 

prEN ISO 13588 
Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu 
ultrasunete. Utilizarea tehnicii automatizate cu traductor 
multi-element cu comandă de fază 
dea: 2018-05-16 
 

N03 PRODUSE PETROLIERE 
 
EN 14214:2012+A1:2014/prA2 
Produse petroliere lichide. Esteri metilici ai acizilor graşi 
(EMAG) utilizaţi pentru motoare diesel şi pentru încălzire. 
Cerinţe şi metode de încercare 
dea: 2018-04-26 
 
FprCEN/TR 17225 
Combustibili și biocombustibili. Evaluarea metodelor de 
determinare a stabilității oxidării pentru combustibilii distilați 
și amestecuri ai acestora cu esteri metilici ai acizilor grași 
(EMAG) 
dea: 2018-05-03 
 
N05 TEXTILE 
 
prEN ISO 12957-1 
Geosintetice. Determinarea caracteristicilor de frecare.  
Partea 1: Încercarea la forfecare directă 
dea: 2018-04-24 
 
prEN 17130 
Produse textile. Substanțe critice potențial prezente în 
componentele produselor textile. Metoda de încercare pentru 
determinarea cantitativă a dimetilfumaratului (DMFu) în 
materialele produselor textile 
dea: 2018-05-17 
 
prEN 17131 
Produse textile. Substanțe critice potențial prezente în 
componentele produselor textile. Metoda de determinarea a 



dimetilfumaratului (DMFu) prin cromatografie în fază 
gazoasă 
dea: 2018-05-10 
 
prEN 17132 
Produse textile. Substanțe critice potențial prezente în 
componentele produselor textile. Metoda de determinarea a 
hidrocarburilor aromatice policiclice (HAP) prin tehnici 
cromatografice 
dea: 2018-05-17 
 
prEN 17134 
Produse textile. Substanțe critice potențial prezente în 
componentele produselor textile. Metoda de determinarea a 
anumitor agenți de conservare prin cromatografie în fază 
lichidă 
dea: 2018-05-17 
N09 MATERIALE PLASTICE 
 
prEN ISO 6721-1 
Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor mecanice 
dinamice. Partea 1: Principii generale 
dea: 2018-05-07 
 
prEN ISO 6721-2 
Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor mecanice 
dinamice. Partea 2: Metoda cu pendul de torsiune 
dea: 2018-05-07 
 
prEN 17228 
Materiale plastice - Polimeri, materiale plastice și produse din 
plastic din biosurse. Terminologie, caracteristici și 
comunicare 
dea: 2018-05-10 
 
prEN ISO 19062-2 
Materiale plastice. Materiale pe bază de acrilonitril-butadien-
stiren (ABS) pentru extrudare şi injecţie. Partea 2: 
Prepararea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor 
dea: 2018-05-04 
 
prEN ISO 19065-2 
Materiale plastice. Materiale pentru injecţie şi extrudare, pe 
bază de acrilonitril-stiren-acrilat (ASA), acrilonitril-(etilenă-
propilenă-dienă)-stiren (AEDPS) şi acrilonitril-(polietilenă 
clorurată)-stiren (ACS). Partea 2: Prepararea epruvetelor şi 
determinarea proprietăţilor 
dea: 2018-05-04 
 
prEN ISO 21306-1 
Materiale plastice. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) 
pentru injecţie şi extrudare. Partea 1: Sistem de codificare şi 
bază pentru specificaţii 
dea: 2018-05-01 
 
prEN ISO 21306-2 
Materiale plastice. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) 
pentru injecţie şi extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor 
pentru încercare şi determinarea proprietăţilor 
dea: 2018-05-01 
 
N14 ŢEVI DE MATERIAL PLASTIC 
 
prEN ISO 13257 
Sisteme de conducte termoplastice pentru aplicații fără 
presiune. Metoda de încercare pentru rezistența la cicluri de 
temperatură ridicată 
dea: 2018-04-24 
 
S04 ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE 

 
prEN ISO 374-2 
Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi 
microorganismelor periculoase. Partea 2: Determinarea 
rezistenţei la penetrare 
dea: 2018-05-01 
 
prEN ISO 374-4 
Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi 
microorganismelor. Partea 4: Determinarea rezistenţei la 
degradare cu produse chimice 
dea: 2018-05-01 
 
EN 388:2016/prA1:2018 
Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice 
dea: 2018-04-26 
 
prEN 13138-1 
Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învăţarea înotului. 
Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru 
dispozitive ajutătoare la plutire purtate pe corp 
dea: 2018-05-03 
 
prEN 13138-2 
Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învăţarea înotului. 
Partea 2: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru 
dispozitive ajutătoare pentru plutire ţinute de o persoană 
dea: 2018-05-03 
 
prEN 13138-3 
Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învăţarea înotului. 
Partea 3: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru 
colac plutitor cu scaun în care este pozi?ionat un utilizator 
dea: 2018-05-03 
 
prEN 13138-4 
Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învăţarea înotului. 
Partea 4: Performanța în apă, cerințele și procedurile de 
încercare pentru dispozitivele de înot de clasă B. 
dea: 2018-05-03 
 
S05 STOMATOLOGIE 
 
prEN ISO 27020 
Stomatologie. Bracheţi şi tuburi utilizaţi în ortodonţie 
dea: 2018-05-15 
 
S20 COLECTAREA, MANIPULAREA ŞI TRANSPORTUL 
DEŞEURILOR 
 
prEN 1501-1 
Vehicule de colectare a deşeurilor. Cerinţe generale şi 
cerinţe de securitate. Partea 1: Vehicule de colectare a 
deşeurilor cu încărcare prin partea din spate 
dea: 2018-04-26 
 
prEN 1501-2 
Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de 
ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de 
securitate. Partea 2: Vehicule de colectare a deşeurilor cu 
încărcare prin partea laterală 
dea: 2018-04-26 
 
prEN 1501-3 
Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de 
ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de 
securitate. Partea 3: Vehicule de colectare a deşeurilor cu 
încărcare prin partea frontală 
dea: 2018-04-26 



 
prEN 1501-5 
Vehicule de colectare a deşeurilor. Cerinţe generale şi 
cerinţe de securitate. Partea 5: Dispozitive de ridicare a 
containerelor pentru vehicule de colectare a deşeurilor 
dea: 2018-04-26 
S99 DIVERSE 
 
EN ISO 80601-2-56:2017/prA1 
Aparate electromedicale. Partea 2-56: Cerinţe particulare de 
securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru 
termometrele medicale pentru măsurarea temperaturii 
corpului 
dea: 2018-05-18 
 
T01 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME 
 
prEN ISO 11812 
Nave mici. Cavități și cabine de pilotaj etanșe sau cu 
scurgere rapidă 
dea: 2018-05-16 
 
prEN 15869-1 
Nave pentru navigaţie interioară. Conexiune la reţeaua 
electrică terestră, sistem trifazat de 400 V, până la 125 A,  
50 Hz. Partea 1: Condiţii generale 
dea: 2018-04-26 
 
prEN 15869-2 
Nave pentru navigaţie interioară. Conexiune la reţeaua 
electrică terestră, sistem trifazat de 400 V, până la 125 A,  
50 Hz. Partea 2: Unitate terestră, condiţii suplimentare 
dea: 2018-04-26 
 
prEN 15869-3 
Nave pentru navigaţie interioară. Conexiune la reţeaua 
electrică terestră, sistem trifazat de 400 V, până la 125 A,  
50 Hz. Partea 3: Unitate la bord, cerin?e suplimentare 
dea: 2018-04-26 
 
T10 CONTAINERE 
 
prEN 12641-1 
Unități de transport intermodal şi vehicule utilitare. Prelate. 
Partea 1: Condiţii minime 
dea: 2018-05-03 
 
prEN 12641-2 
Unități de transport intermodal şi vehicule utilitare. Prelate. 
Partea 2: Condiţii minime pentru prelate laterale glisante 
dea: 2018-05-03 
 
T14 AMBALAJE 
 
prEN 17220 
Ambalare. țevi din aluminiu flexibile. Capete de țevi 
dea: 2018-05-17 

 


